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Sammandrag:  

Förändringar inom företag är ett vanligt förekommande fenomen. Förändringar som 
implementeras kan variera i storlek och form, men de väcker alltid känslor och 
reaktioner hos de anställda. Delaktighet, kommunikation och motivation är alla 
viktiga faktorer vid en implementering av en förändring. Vidare spelar 
förändringsvisionen, uppmärksammandet av delmål och uppföljning av förändringen 
en stor roll för en lyckad förändringsprocess. Avhandlingens syfte är att öka 
förståelsen för anställdas reflektioner kring förändringsprocesser och hur de kunde 
involveras mera i dem.  

Den teoretiska referensramen fokuserar på organisationsförändringar, Kotters åtta 
steg och Lewins trestegsmodell. Vidare behandlas även anställdas reaktioner till följd 
av en förändring, motivation och Maslows behovspyramid tas även upp. Slutligen 
presenteras delaktighet, kommunikation och anställdas förståelse av sitt arbete samt 
tillvägagångssätt för ett smidigare förändringsarbete.  

Undersökningsmetoden för denna avhandling utförs som en kvalitativ studie. Totalt 
utfördes sju semistrukturerade intervjuer med anställda på samma fallstudieföretag.  

Resultatet av undersökningen indikerar att anställdas delaktighet i en 
förändringsprocess är väsentlig. Vidare bör förändringsvisionen vara tydlig eftersom 
den hjälper anställda att sätta en målsättning. Kommunikation kring en förändring 
kan inte bli för mycket och uppmärksammandet av delmål och förändringens resultat 
vore väldigt viktigt för att motivera de anställda. Slutligen bör förändringar inte 
implementeras för ofta, anställda måste få tid att landa i en förändring. 

För att involvera anställda mera i förändringsprocesser kunde ledningen se till att 
chefer och mellanchefer involverar sina team och får dem att känna sig delaktiga. 
Vidare borde experter inom olika områden på företaget tillfrågas och även anställda 
på golvet inom olika avdelningar. Detta för att öka förståelsen för de anställdas 
synpunkter innan något nytt implementeras. 
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1 INLEDNING 

Förändringar inom företag är ett ständigt återkommande fenomen. Nya trender, ny 

teknik, ekonomi och politik är faktorer som gör att företag bör förändra och anpassa sig. 

Företag konkurrerar med andra företag nationellt och internationellt och det gäller att 

hela tiden uppdatera och förnya sig. (Robbins & Judge, 2008) Jacobsen (2013) betonar 

hur endast de företag som ständigt anpassar sig till omgivningen kommer att överleva 

(Jacobsen 2013, s. 21) och Burnes (2004) lyfter fram hur förmågan att anpassa och 

hantera en förändring ses som en kärnkompetens för ett framgångsrikt företag (Burnes 

2004). 

Det har blivit allt viktigare för företag att veta hur de hanterar förändringar på bästa sätt 

(Jacobsen & Thorsvik 2008) och enligt Andersen (2006) är de anställdas inställning till 

en förändring mera avgörande för dess resultat än själva planeringen av den (Andersen 

2006).  De anställdas syn på en förändring överensstämmer inte alltid med ledningens. 

Anställda kan känna att de inte haft möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocessen 

och att de förväntas handla efter order som kommer högre ifrån. (Jacobsen 2013, s.147-

157) Till en följd av detta uppstår ofta ett förändringsmotstånd bland de anställda och 

Kotter och Schlesinger (2008) framhåller fyra vanliga orsaker till att anställda kan göra 

motstånd; missförstånd, känslan av att förändringen inte känns relevant för företaget, 

en låg nivå av acceptans för förändringar samt känslan av att man kommer att förlora 

något värdefullt (Kotter & Schlesinger 2008). Våra personligheter inverkar mycket på 

hur väl vi tar emot en förändring. En innovativ person anpassar sig bättre till en 

förändring än en person som direkt förhåller sig skeptisk till den. (Gilley, Gilley & 

McMillan 2009).  Allt handlar om individens egna tankar och värderingar, samt hur hen 

upplever sin egen situation inom organisationen. Även tidigare erfarenheter av 

förändringar har en stor inverkan på inställningen. Ingen människa är den andra lik och 

därför reagerar alla olika inför förändringar. Anställda kan se dem som en utmaning och 

något att se fram emot, men även som ett hot som rubbar tryggheten av att följa ett visst 

mönster. (Angelöw 2010, s.25) 

För att lyckas med ett förändringsarbete poängterar Kotter (2012) att det är av största 

vikt att hela företaget tillsammans motiveras till att proaktivt arbeta för att kunna 

implementera den förändring som krävs. Det är viktigt att börja med en klar och tydlig 

vision som alla är medvetna om och involvera de anställda redan i ett tidigt skede av 

förändringsprocessen. Vidare gäller det att handla i rätt riktning under hela processens 

gång och uppmärksamma delmål, samt att kunna förankra förändringen i 
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företagskulturen så att anställda inte faller tillbaka i gamla mönster efter 

förändringsprocessens slut. (Kotter 2012) 

Alla individer motiveras av olika drivkrafter och därför är det viktigt att öka förståelsen 

kring de anställdas motivation till själva förändringen. Man kan motiveras av inre eller 

yttre drivkrafter och beroende på förändringens mål kan man reagera på olika sätt.  Ifall 

man motiveras av ett eget arbetsrum kan en förändring där man går miste om sitt rum 

kännas jobbig, men om man är missnöjd med sina sociala kontakter på arbetsplatsen 

och en förändring kommer göra att kontakterna förbättras, är attityden till förändringen 

mera positiv. (Appelgren 2018) För att vilja utvecklas och förändras krävs dock att de 

anställda har rätt inställning till att de kommer att lyckas. Deras förväntningar påverkas 

bland annat av kollegor och kulturen i samhället. (Appelgren 2018, s.25) Maswlovs 

(1985) behovspyramid beskriver våra behov som bör beaktas vid en förändring. 

Pyramiden består av grundläggande behov, behov av trygghet och säkerhet, behov av 

gemenskap, självkänsla och självförverkligande. Alla steg i Maslows behovspyramid kan 

användas av företag för att motivera de anställda på ett eller annat sätt. (Sadri & Bowen 

2011)  

Vidare har kommunikationen blivit allt viktigare vid en förändringsprocess. 

Kommunikationen förbereder anställda på den kommande förändringen och ifall 

kommunikationen är bristfällig finns det risk för att rykten sprids och en negativ 

stämning uppkommer bland de anställda. Alla bör få ta del av samma information 

gällande förändringen, och informationen bör dokumenteras så att den alltid finns 

lättillgänglig. (Angelöw 2010, s.146-149)  

Det senaste året har varit en stor förändring i sig. Vi lever mitt i en pandemi och alla har 

varit tvungna att anpassa sig efter nya bestämmelser och riktlinjer. Social distansering 

och distansarbete är det nya normala. I mars 2020 rekommenderade den finska 

regeringen folk att börja jobba hemifrån och minimera sina sociala kontakter och den 

rekommendationen gäller än idag ett år senare.  (Svenska Yle 2021) Övergången från 

vanligt kontorsjobb till distansjobb kom väldigt plötsligt för många och det har blivit en 

stor omställning.  
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1.1 Problemområde 

I dagens läge är förändringar inom organisationer oundvikliga och en utmaning som 

förändringar ofta medför är att anställda kan uppleva att de inte känner sig delaktiga i 

förändringsprocesserna. Anställda kan uppleva att direktiv kommer uppifrån och att de 

förväntas handla därefter och kommunikationen sker i sådana fall som en 

”envägskommunikation” (Allen et al. 2007), något som inte alltid uppskattas. Ofta kan 

ledningen och de anställda ha olika uppfattning kring förändringsbehovet och ibland 

kanske inte de anställda ser behovet från det perspektiv som ledningen gör (Jacobsen 

2013). En förändring väcker mycket känslor och reaktioner hos anställda och de kan 

känna en viss oro och stress då den inre tryggheten rubbas. Förändringen kan till 

exempel innebära nya arbetsuppgifter som anställda är osäkra på om de kommer att 

behärska eller sedan oron över att eventuellt förlora sina jobb. Ifall anställda känner sig 

hotade av förändringen, uppstår det ofta ryktesspridning på arbetsplatsen och det kan 

bidra till ett förändringsmotstånd, som ofta är ett vanligt förekommande fenomen vid 

förändringar. (Angelöw 2010)  

Motivation, den drivkraft personer har för att göra någonting (Appelgren 2018) är 

väsentlig vid en förändring. Alla anställda är olika och motiveras av olika faktorer. En del 

motiveras av inre motivationsfaktorer som innebär behovet av att vilja lära sig mera, 

medan andra motiveras av yttre motivationsfaktorer som ofta kan vara olika former av 

belöningar. (Deci & Ryan 2000) Det kan vara svårt för ett företag att tillgodose alla 

anställdas motivationsfaktorer, speciellt vid en förändring. Några motiveras av ett eget 

arbetsrum, medan andra motiveras av sitt team och sina kollegor. Vidare har anställda 

olika tankesätt (eng. mindset), som kan delas in i statiska och dynamiska tankesätt. 

Anställda som har ett dynamiskt tankesätt kännetecknas av att de är öppna för 

utmaningar och förändringar och de ser ofta dessa som en möjlighet till utveckling och 

att bli den bästa versionen av sig själva. Anställda med ett statiskt tankesätt anser att 

människor har vissa förmågor som inte går att förändra desto mera. Kännetecknande för 

detta tankesätt är att man förhåller sig kritiskt till förändringar och utmaningar. (Dweck 

1999) I en stor organisation finns det anställda med båda dessa olika tankesätt, vilket 

leder till problem för ledningen att övertyga alla anställda att en förändring som ska 

implementeras verkligen är nödvändig. 

Kotter (2012) lyfter fram hur en av de största orsakerna till att det uppstår problem med 

implementeringen av förändringen är att ledningen försöker implementera den i för 

snabb takt. Budskapet och förändringsvisionen lyckas inte alltid förmedlas åt de 
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anställda, ledningen tillåter för mycket självbelåtenhet och arrogans kring planeringen 

och ett starkt ledningsteam för förändringen saknas. Vidare kan kommunikationen vara 

bristfällig och delmål i förändringen misslyckas att uppmärksammas vilket leder till 

problem och missnöje bland de anställda. Slutligen kan implementeringen av 

förändringen i företagskulturen också misslyckas. (Kotter 2012) 

Ingen förändring är den andra lik och alla förändringar varierar beroende på omfattning 

och företagets storlek och personalstyrka, därför kan man inte använda sig av samma 

utarbetade strategi i varje företag. Företag bör analysera sin egen situation och sina egna 

behov, och utifrån dessa utformar en plan. De borde även höra sig för med anställda som 

ofta besitter olika expertkunskaper, vilket kunde bidra till planeringen kring en 

förändring. Detta är något som inte alltid tas i beaktande, vilket gör att det kan vara svårt 

att tänka på allt i början och hinder kan uppstå under förändringsprocessens gång. Det i 

sin tur ökar risken för att anställda känner ett växande missnöje kring företags sätt att 

hantera förändringen på, arbetsmotivationen sjunker och det kan gå så långt att de 

anställda överväger att byta arbetsplats, vilket gör att företaget går miste om kompetens. 

Därför vore det av största vikt för företagen att satsa mera på att involvera anställda i 

förändringsprocesser för att motivera dem och få dem att känna sig delaktiga. Företag 

borde lyfta fram att förändringar möjliggör en nystart och detta skulle kunna öka 

anställdas motivation och bidra till känslan av meningsfullhet.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för anställdas upplevelser kring 

förändringsprocesser. Bisyftet är att undersöka hur faktorerna motivation, delaktighet 

och kommunikation påverkar implementering av förändringen.  

Målsättningen är även att belysa de steg företag borde följa för att göra ett 

förändringsarbete smidigare för alla inblandade, samt hur konflikter kring förändringar 

kan förebyggas och lösas. 

1. Vilka faktorer är det som inverkar mest på anställdas inställning till en 

förändring? 

2. Hur kunde man involvera anställda mera i förändringsprocesser? 
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1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen fokuserar på de anställdas synvinkel till förändringar inom organisationer 

och en fallstudie har gjorts i ett stort multinationellt företag, vilket gör att 

undersökningen inte kommer täcka hela företaget, utan endast en del. Avhandlingen 

kommer att fokusera på den planerade förändringen och resultatet kan därför inte 

generaliseras för alla förändringar (Angelöw 2010).  

Avhandlingens empiriska undersökning kommer att göras genom kvalitativa 

forskningsmetoder i form av semistrukturerade intervjuer. Målet är att intervjua åtta 

anställda för att få en bild av hur anställda ställer sig till förändringar. Eftersom 

undersökningen endast kommer att behandla anställdas synpunkt, så kommer svaren 

inte att kunna jämföras med ledningens eller chefernas synvinkel på frågorna.  Utöver 

detta är svarsantalet relativt litet, så därför är inte syftet med denna undersökning att 

generalisera resultatet, utan att få en större förståelse för anställdas åsikter till 

förändringsprocesser. 

1.4 Avhandlingens struktur 

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet presenterar inledningen till 

avhandlingens tema, sedan följer problemområdet och avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor. Därefter beskrivs avhandlingens avgränsningar. Kapitel två 

presenterar en litteraturgenomgång av den teori som används som grundpelare för 

denna avhandling och undersökning. I kapitlet presenteras förändringar och 

förändringsprocesser, anställdas reaktioner, motivation, delaktighet och 

kommunikation. Det tredje kapitlet utgör avhandlingens metodval, själva 

forskningsprocessen och etiska synpunkter kring undersökningen. Därefter följer kapitel 

fyra som presenterar resultatet av den insamlade datan. Det femte och sista kapitlet 

består av en analys där resultatet kopplas till tidigare forskning, varefter en 

sammanfattning och slutdiskussion presenteras. Sedan ges förslag till fortsatta studier. 

Avhandlingens struktur visualiseras i följande figur. 

Figur 1 Avhandlingens struktur 

Inledning Teori Metod Resultat Slutdiskussion
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2 GENOMFÖRANDE AV FÖRÄNDRINGSPROCESSER 

I detta kapitel presenteras och diskuteras den teoretiska referensramen som utgör 

grunden för undersökningen. Begreppet organisationsförändring beskrivs mera 

ingående och förändringens drivkrafter tas upp. Sedan diskuteras Kotters åtta steg och 

Lewins trestegsmodell. Därefter behandlas reaktioner och förändringsmotstånd, som 

följs av motivation och Maslows teori om behovspyramiden. Slutligen presenteras 

delaktighet, kommunikation och anställdas förståelse för sitt arbete samt förslag på hur 

ett smidigare förändringsarbete kunde göras. 

2.1 Organisationsförändring 

En förändring kan förklaras på många sätt, men förändringar av olika tillstånd som 

omstrukturering, förnyelse, utveckling och avveckling är kännetecknande för de flesta. 

(Angelöw 2010, s. 12) Förändringen kan ofta innebära förändring av riktlinjer och 

arbetssätt, organisationsförändring, samarbetsförhandlingar, med flera (Robbinson & 

Judge 2008). En förändring kan variera i omfattning och vara plötslig och omvälvande 

eller väntad och lugnare. En stor förändring kan även benämnas som en radikal 

förändring, vilket innebär att den ofta breder ut sig över hela företaget (McAdam 2003), 

medan en liten, inkrementell förändring kan innebära att företaget utvecklar eller 

förbättrar något som redan existerar inom själva företaget (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Oavsett förändringens storlek och form så väcker den känslor och reaktioner (Jacobsen, 

2013).  För att kunna acceptera en förändringsprocess måste man gå genom några steg. 

Dessa steg innebär medvetenhet om förändringen, engagemang för förändringen, försök 

till anpassning, beslut om man ska fullfölja den eller ej, samt anpassning till den. Våra 

personligheter avgör även hur väl vi tar emot en förändring. En innovativ person 

anpassar sig exempelvis bättre till en förändring än en person som direkt förhåller sig 

skeptiskt till den. (Gilley, Gilley & McMillan 2009) Hur man ser på förändringen hör 

även ihop med hur man tolkar den och hur man upplever sin situation inom 

organisationen.  Anställdas förändringsvilja har likaså en stor inverkan, hur öppna 

anställda är samt hur lätt de anpassar sig till något nytt. Förändringar behöver inte bara 

följas av negativitet, de kan även medföra positivitet och förväntan.  (Angelöw 2010) 

2.1.1 Förändringens drivkrafter 

En förändring kan ha olika drivkrafter och Jacobsen (2013) lyfter fram några av dem. 

Planerad förändring är den första och då finns det ett syfte bakom den. De anställda eller 

ledningen har upplevt ett behov av förändring, som sedan leder till att en plan och en 
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strategi utformas. Detta kan göras med hjälp av externa konsulter som utför intervjuer 

och sänder ut frågeformulär, men man kan även göra upp en SWOT-analys inom 

organisationen som mäter dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Efter detta 

formulerar man målsättningen med förändringen och tar fram lösningar.  Sedan görs en 

tidsram upp för olika aktiviteter som hänförs till förändringen och till sist evaluerar man 

förändringen. Den viktigaste drivkraften vid en planerad förändring är den som drivs av 

förändringsaktörerna och deras behov och lösningar. Men även om en planerad 

förändring är väl planerad så uppnår den nödvändigtvis inte alltid det resultat som 

önskats, oförutsedda hinder kan uppstå under förändringsprocessens gång. (Jacobsen 

2013, s.35-38)  

Jacobsen (2013) citerar Dunphy och Stace (1990, s.135)  

” Olika intressenter inom en och samma organisation har olika uppfattningar om vad som är den 
reella verkligheten. Detta skapar skilda och ibland oförenliga konflikter mellan intressenterna”  

Citatet lyfter fram att drivkrafterna till en förändring ibland kan vara otydliga vilket leder 

till att de kan tolkas på olika sätt. Jacobsen (2013) lyfter fram hur en drivkraft ofta bör 

vara objektiv för att vara så tydlig som möjligt.  (Jacobsen 2013) 

Förutom den planerade förändringen så finns det fler drivkrafter. Den andra 

drivkraften Jacobsen (2013) tar upp är förändring som livscykler. Förändringen är då 

som den planerade förändringen avsiktlig, men den bygger på ett förbestämt 

utvecklingsmönster och att alla organisationer har ” en underliggande form, logik, 

program eller kod som reglerar förändringsprocessen och leder enheten från en 

utgångspunkt till en slutlig form” (Jacobsen 2013, s. 38). Den tredje drivkraften är 

förändring som evolution, som inspirerats av Darwins teorier gällande artens utveckling 

och självklara val. Variation, selektion och bevarande är kännetecknande för detta 

perspektiv. Organisationer inom samma bransch fungerar på liknande sätt, men de är 

inte identiska. De konkurrerar sinsemellan och ifall de är svaga på någon punkt kommer 

de att försöka förbättra och förändra sig för att kunna vara konkurrenskraftiga. En 

grundpelare enligt detta perspektiv är att endast de som anpassar sig till sin omgivning 

kommer att överleva, de som inte klarar av detta kan vara tvungna att avsluta sin 

verksamhet. Enligt detta perspektiv klassas förändringsprocessen som ett självklart 

urval, men omgivningen är den bestämmande faktorn till vilka organisationer som ska 

överleva. Det fjärde perspektivet av drivkrafter är förändring som dialektisk process, 

som har intressekonflikter som drivkrafter. Olika intressen och bestämmande makter 

ställs emot varandra och den part som vinner kommer genomföra en förändring som 
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gynnar just deras intressen. Ifall de parter som ställs emot varandra är väldigt 

jämbördiga kan det istället leda till en kompromiss gällande förändringen. (Jacobsen 

2013, s.42-47) 

2.2 Kotters åtta steg 

Kotter (2012) redogör för åtta steg som är nyckeln till att lyckas med en 

förändringsprocess. Dessa steg är ofta tidskrävande och omfattande och när man väl har 

gått genom alla steg är det av största vikt att uppehålla förändringen. (Kotter 2012) 

Figur 2 Kotter’s 8-step process (2012) 

 

Källa: Kotter 2012,. S. 23. Egen översättning. 

De fyra första stegen hjälper till att lösa upp oförändrade tillstånd. All tid som läggs ner 

på att förbereda och implementera förändringen är mycket viktig. Steg fem – sju 

introducerar nya tankesätt och praktikaliteter och det åttonde och sista steget hjälper 

organisationer att lyckas förankra och bevara förändringen. (Kotter 2012, s. 24) En 

8. Förankra förändringen

7. Bibehålla framgångar

6. Uppmärksamma delmål

5. Skapa handlingskraft

4. Kommunicera visionen

3. Skapa en bra vision

2. Bygga ett starkt ledarteam

1. Skapa en känsla av att förändringen är brådskande
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vanlig anledning till att misslyckanden med förändringsprocesser uppstår inom 

organisationer är att något av dessa åtta steg utelämnas eftersom det kan finnas en 

underliggande press att stagnera, utan jobba vidare och komma framåt. (Kotter 2012, s. 

24-27) 

Det första steget handlar om att skapa en känsla av att förändringen är väsentlig och 

behovet av den är brådskande. Detta är ett steg som många underskattar, det kräver 

mera jobb än vad man skulle tro. (Kotter 2012, s.37-47) Ledningen, som för det mesta 

ansvarar för förändringen, kan ofta missbedöma de anställdas motvillighet till att kliva 

ut ur sin bekvämlighetszon och förändra något. (Kotter 2012, s.4) Ifall graden av 

självbelåtenhet är för hög bland de som försöker implementera förändringen, så är det 

inte så troligt att detta första steg går i rätt riktning. Om däremot behovet för 

förändringen inte är tillräckligt brådskande, så kan det vara svårt att övertyga anställda 

om dess betydelse. Orsaker till att självbelåtenhet kan uppstå i en situation som denna 

kan vara avsaknaden av en synlig kris eller människans tendens att leva i förnekelse. För 

att lyckas lyfta fram behoven och nödvändigheten, måste man försöka tona ner graden 

av självbelåtenhet. Starkt ledarskap behövs för att lyckas med detta första steg. För att 

öka känslan av enträgenhet, kan man skapa en ”kris” genom att tillåta och exponera 

svagheter eller till och med låta misstag ske istället för att rätta dem. Anställda kan 

uppmuntras till att diskutera med externa källor, missnöjda kunder och leverantörer. 

Förutom detta kan man även använda sig av externa konsulter som lyfter fram den bistra 

sanningen eller hålla infotillfällen där ledningen presenterar problemen, istället för att 

försköna sanningen. (Kotter 2012, s.37-47) Det är viktigt att komma ihåg att en 

förändring tar tid och ibland har ledningen inte tillräckligt med tålamod utan påtvingar 

istället förändringen. Ifall detta sker, leder det ofta till att de anställda förhåller sig mera 

passivt till förändringen än vad de kanske gjorde från början (Kotter 2012, s.4-6) 

Steg två innebär att bilda en grupp vars uppgift är motivera, koordinera och 

kommunicera information till de anställda. Gruppens funktion är att vara vägledare och 

för att gruppen ska lyckas krävs det att den består av noga utvalda personer som delar 

samma mål och har de anställdas förtroende. I dagens värld krävs det större grupper 

inom organisationens beslutstaganden gällande nya strategier, nya produkter, 

företagsförvärv eller nedskärningar. Besluten måste tas ganska snabbt, även om de ofta 

tas med en viss osäkerhet inför framtiden. För att kunna bilda en grupp bestående av de 

rätta byggstenarna krävs det fyra nyckeldrag. En högre status är det första. Inom 

gruppen bör det finnas tillräckligt många nyckelpersoner, gärna sådana som har en 
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högre position så att det inte finns risk att någon högt uppsatt anställd som förkastar 

förslag som ges. Inom gruppen bör det också finnas en tillräckligt hög nivå av 

sakkunskap bestående av olika arbetserfarenheter, nationaliteter o.s.v. Gruppen behöver 

även bestå av noga utvalda personer för att ha en tillräckligt hög trovärdighet bland de 

anställda. Den fjärde egenskapen som bör finnas inom gruppen är ledarskap, som gör att 

förändringsprocessen drivs framåt. Personer med ett särskilt personlighetsdrag i form 

av ett stort ego bör undvikas att tas med i gruppen, eftersom sådana tenderar att gå 

bakom andras ryggar för att få igenom sin egen åsikt. Förtroende är ett av de viktigaste 

elementen för att gruppen ska lyckas. (Kotter 2012, s. 53-63) Ingen större förändring 

lyckas på lång sikt ifall ledningen inte föregår med gott exempel och visar sitt aktiva stöd 

för de anställda. Förändringen kan implementeras i företaget och fungera i början, men 

ifall det finns en avsaknad av ett aktivt stöd så kan det hända att de anställda återgår till 

det gamla och tidigare beteendet. (Kotter 2012, s.6-7) 

Det tredje steget fokuserar på strategi och vision. Man ska sätta upp klara mål gällande 

förändringen och utforma en strategi utifrån dessa mål och visioner. Visionen ger en bild 

av framtiden och lyfter fram varför man bör agera i dess riktning. Visionen vid en 

förändringsprocess bör bestå av tre syften. Riktlinjerna för förändringen är det första. 

Ofta kan anställda vara oeniga om att förändringen verkligen är nödvändig. Med hjälp 

av en klar och tydlig vision kan en del av osäkerheten minska, ifall problem dyker upp 

under förändringsprocessens gång kan man ställa sig frågan, är detta i linje med 

visionen? Det andra syftet visionen har är att motivera de handlingar anställda bör ta för 

att följa visionen. Ofta är dessa handlingar utanför anställdas komfortzoner, det kan 

innebära att lära sig ny kunskap om program och arbetsuppgifter eller jobba med färre 

resurser. Människan är rationell och dessa nya beteenden mottas inte alltid som 

ledningen hoppats. En god vision kan dock hjälpa anställda att övervinna negativa 

tankesätt. En del uppoffringar kan behövas, men resultera i något mycket bättre. Det 

tredje syftet är att visionen hjälper till att binda samman och koordinera anställdas 

handlingar på ett så effektivt sätt som möjligt. En effektiv vision kännetecknas av några 

utmärkande drag. Den ska gå att föreställa sig och ge en framtidsbild, samt vara önskvärd 

och genomförbar. Utöver dessa ska visionen vara tillräckligt koncentrerad, flexibel och 

kommunicerbar. Den ska även vara så tydlig att den går att förklara på fem minuter och 

på den korta tiden väcka åhörarens intresse. (Kotter 2012, s.67-74) 

Det fjärde steget fokuserar på kommunikation av visionen. Effekten av en vision kan 

endast fungera ifall så många som möjligt är medvetna om den. Det är ingen lätt uppgift 
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att skapa engagemang bland anställda mot en ny riktning, speciellt inte inom en stor 

organisation. Visionen kan väcka många frågor gällande hur egna arbetsuppgifter och 

kollegor kommer att påverkas. Det är av största vikt att kommunikationen kring visionen 

hålls tydlig och klar och att man tacklar motstridigheter. Användningen av metaforer kan 

även hjälpa till när visionen kommuniceras för att måla upp en bild bland åhörarna, 

istället för långa meningar bestående av fina uttryck.  Utöver detta ska kommunikationen 

även delges via många olika forum som tidskrifter och planscher. Informationen ska 

också kommuniceras vid olika tillfällen som större infotillfällen och mindre möten för 

personalen. Den ska även repeteras, eftersom Kotter (2012) framhäver vikten av att höra 

saker upprepade gånger för att kunna kommas ihåg på djupet. En förändring kräver att 

största delen av de anställda är villiga att jobba för den och göra sitt bästa för att den kan 

implementeras på rätt sätt. Därför bör kommunikationen ske både genom text och 

handlingar. (Kotter 2012, s.10) Vidare inverkar beteendemönstret och att ledningen 

föregår med gott exempel vid kommunikationen av visionen. Det går inte att 

kommunicera en vision åt anställda utan att agera i enlighet med den. Kotter (2012) 

lyfter även fram betydelsen av att använda sig av tvåvägskommunikation, där rollerna 

som mottagare och sändare kan skifta, istället för att kommunikationen kommer från ett 

håll och inga andra åsikter beaktas. (Kotter 2012, s. 87-103) 

Det femte steget handlar om att skapa handlingskraft samt möjliggöra initiativ genom 

att övervinna så många hinder som möjligt som berör visionen av förändringen. De 

största hindren kan beröra strukturer, system, förmän och specialkunskaper. För att 

kunna bemöta dessa hinder krävs det att man gör upp strukturer som är i enlighet med 

visionen, samt att man kommunicerar visionen på ett så tydligt sätt som möjligt. Utöver 

detta kan man även tillhandahålla anställda med kurser och skolningar. Man bör även 

kontrollera att information och personalsystem stämmer överens med visionen. Ifall det 

finns förmän som ställer sig negativt till förändringen så bör man försöka få dem att 

ändra sig och istället få dem att föregå med gott exempel. (Kotter 2012, s.106-118) 

Det sjätte steget innebär att varje kortsiktig seger ska uppmuntras och firas. Eftersom 

man inte kan nå slutmålet direkt, så vore det viktigt att uppmärksamma delmål. Ett bra 

delmål bör vara synligt och sammankopplat till det förändringsarbete som gjorts. 

Delmålens roll är att bevisa att all tid som lagts ner på förändringarna har varit viktig 

samt att bevisa för dem som förhållit sig negativt till förändringen tidigare att 

förändringen verkligen är nödvändig. Förutom detta kan positiv feedback som erhålls 

vid ett delmål motivera anställda att fortsätta jobba mot det gemensamma målet. 
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Delmålen ger även förändringsledarna en chans att reflektera över förändringsprocessen 

och samla ny energi för att fortsätta. (Kotter 2012, s.122-135)  

Det sjunde steget är att behålla framgångar samtidigt som man motiverar de anställda 

att fortsätta sikta framåt. Man bör dock undvika att fira ett delmål allt för stort, eftersom 

det då finns en risk för att förändringstakten blir långsammare. Istället bör man använda 

sig av delmålet och motivera för att ge motivation till att jobba mot det slutliga målet. 

(Kotter 2012, s. 136-141) En förändring tar tid och ifall man inte uppmärksammar de 

små delmålen och vinsterna, finns de risk att de anställda ger upp och inte orkar fullfölja 

förändringen hela processen till slut.  (Kotter 2012, s.12) 

Det åttonde och sista steget innefattar implementering av förändringen inom 

organisationen. De nya rutinerna och riktlinjerna måste betonas i början för att 

eliminera risken av att falla tillbaka i gamla beteenden och mönster. För att lyckas med 

detta är det en stor fördel ifall ett företag har en stark företagskultur och anställda känner 

samhörighet och delar liknande värderingar. (Kotter 2012, s.152-166) Det kräver att 

anställda implementerar tankesätt och beteenden tills det blir ” så här gör vi här”. Det är 

även viktigt att kunna visa hur de nya beteendena och arbetssätten har förbättrat 

prestationerna. (Kotter 2012, s. 15) Ifall förändringens nya tankesätt inte förankras på 

rätt sätt i företagskulturen och anammas av anställda, så finns det stor risk för att 

anställda faller tillbaks i gamla mönster. (Kotter 2012, s.152–166)  

2.2.1 Tidigare forskning om Kotters åtta steg 

Teorin om Kotters (2012) åtta steg är ofta förekommande när det gäller 

förändringsprocesser, men det finns inte så omfattande forskning som undersöker hur 

teorin kan appliceras i praktiken. Därför har stegen kritiserats något för att de endast 

förklarar vad som ska göras, men inte hur man bör gå tillväga (Pfeifer et al. 2005). 

Appelbaum, Habasy, Malo & Shafiq (2012) lyfter fram några orsaker till varför det inte 

finns mycket dokumenterad forskning kring Kotters åtta steg i praktiken. En av 

orsakerna är att det kan vara svårt att implementera alla åtta steg och en utmaning är 

även att följa upp förändringsprojekten under en lång tid.  (Appelbaum et al. 2012) 

Pollack och Pollack (2014) har genomfört en undersökning i en mycket stor Australiensk 

organisation där en stor förändring skulle implementeras och där förändringsledarna 

använde sig av Kotters åtta steg. Resultatet av undersökningen var att teorin om Kotters 

åtta steg är effektiv, men följer en linjär process och teorin anser att så fort ett steg 

utelämnas så misslyckas förändringen. Den linjära processen med de åtta stegen kan i 
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praktiken inte genomföras i ordningsföljd, utan processen är mycket mera komplex än 

så. Man bör vara flexibel och vid behov kunna jobba på flera steg samtidigt. (Pollack & 

Pollack 2014) 

Appelbaum et al. (2012) betonar hur Kotters åtta steg är en bra modell för att förbättra 

möjligheterna för att lyckas med en förändringsprocess, men att man bör komma ihåg 

att modellen inte garanterar framgång. (Appelbaum et al. 2012) 

2.3 Lewins trestegsmodell 

Burnes (2004) beskriver hur Kurt Lewin ansåg att dynamiken inom en grupp påverkar 

det individuella beteendet och att man därför borde fokusera på att förändra beteenden 

på gruppnivå istället för på individnivå. Burnes (2004) citerar Schein (1996) som lyfter 

fram Lewins tankesätt om att ”man kan inte förstå sig på en organisation utan att försöka 

ändra på den”. (Burnes 2004) Kurt Lewins modell om förändringsprocesser kan öka 

förståelsen för förändringsprocesser och dess olika faser. (Robbins & Judge 2008) 

Figur 3 Lewins trestegsmodell  

 

 

 

 

 

Källa: Cummings, Bridgman & Brown. 2016. Egen översättning. 

Modellen är uppbyggd enligt tre olika steg: Upptining (eng. unfreezing), förändring (eng. 

change) och nedfrysning (eng. freezing). Det första steget upptiningen handlar om att 

betona vikten av förändringen och ifrågasätta tidigare beteenden. (Robbins & Judge 

2008) Detta är inget som Lewin ansåg vara en lätt uppgift och beroende på 

organisationen kan olika problem uppstå (Burnes 2004). Det andra steget, förändringen, 

svarar på frågan ”vad är det som ska förändras?” (Robbins & Judge 2008). Detta steg 

skapar motivation, men visar nödvändigtvis inte den rätta riktningen (Burnes 2004). Det 

tredje steget, nedfrysningen innebär implementering och stabilisering av förändringen 

(Robbins & Judge 2008). Det nya beteendet som implementerats bör till viss mån 

Upptining Förändring Nedfrysning
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överensstämma med det gamla, annars finns det risk för att detta steg misslyckas. Detta 

är även orsaken till att Lewin var mån om att man bör förändra beteendet på gruppnivå, 

annars finns det risk för att beteendeförändringar inte anpassas på den individuella 

nivån. Nedfrysningssteget kräver ofta förändringar i hela företagets kultur, normer och 

tankesätt (Burnes 2004) Vakola (2013) lyfter fram hur Lewins modell kan jämföras med 

en organisations beredskap till att förändras och med hjälp av företagskulturen och 

kommunikation kan behovet av förändringen belysas och stödas (Vakola 2013). Kurt 

Lewins tre-stegsmodell har dock fått en del kritik under åren eftersom den anses vara för 

simpel och inte beaktar tillräckligt många aspekter när ett företag ska genomgå en 

förändring (Robbins & Judge 2008). 

2.4 Anställdas reaktioner 

Ingen människa är den andra lik och därför reagerar alla olika på förändringar. 

Förändringar kan ses som en utmaning och något nytt och roligt, men även som raka 

motsatsen, ett hot som rubbar tryggheten av att följa ett visst mönster. (Angelöw 2010, 

s.25) Orsakerna till att anställda reagerar olika beror mycket på tidigare erfarenheter. 

Både tidigare erfarenheter gällande förändringar inom företaget, men även erfarenheter 

från det personliga planet. Beroende på dessa tidigare erfarenheter så förhåller sig 

anställda antingen positivt eller negativt till nya förändringar. (By, Michel & Oreg 2013) 

Anställdas stresstålighet inverkar även på hur de reagerar till följd av förändringar. Det 

finns två hanteringsstrategier som kan beskrivas ur ett psykologiskt perspektiv. Den 

första strategin är problemlösningsstrategin. Dessa syftar till att den anställda sätter sig 

in i situationen och aktivt försöker hantera en påfrestande situation, vilket brukar leda 

till mera positiva reaktioner till förändring. Den andra strategin är emotionella 

regleringsstrategier som kännetecknas av att anställda använder sig av olika 

försvarsmekanismer, förnekar och motsätter sig organisationsförändringar. (By et al. 

2013) 

2.4.1 Förändringsmotstånd 

Motstånd till förändringar än ett vanligt förekommande fenomen inom organisationer. 

Det finns flera orsaker till att motstånd uppkommer och känslan av ovisshet är en av de 

största bidragande faktorerna. De anställda kan känna sig oroliga för att behöva lära sig 

något nytt och det är något som skrämmer dem. (Robbins & Judge 2008) Angelöw 

(2008) lyfter fram vanor som en av de vanligaste orsakerna till att anställda är emot 

förändringar. Vidare är många rädda för att de sociala kontakterna kan rubbas, 
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arbetsinnehållet kan bli för avancerat och kompetenskraven inom företaget kan ändras, 

vilket gör att de anställda kan känna att de inte räcker till. (Angelöw 2008, s. 25-33) 

Yrkesmässig oenighet gällande behovet för förändringen är även en vanlig orsak till 

förändringsmotstånd (Jacobsen 2013). Ahrenfelt (2001) lyfter fram ledarens och 

kollegornas stöd som mycket viktiga för en lyckad förändringsprocess inom en 

organisation (Ahrenfelt 2001), det räcker inte att ett nytt system implementeras, utan 

alla måste anpassa sig (Robbins & Judge 2008). 

Anställda kan gå miste om personliga förmåner de har haft i form av eget arbetsrum eller 

andra förmåner och tidigare forskning visar att även om organisationen försöker locka 

med andra incitament så råder det inte alltid bot på förändringsmotståndet. Många kan 

även uppleva att en del av deras identitet försvinner med en förändring, arbetsuppgifter 

och arbetsrum kan vara känslomässigt laddat. (Jacobsen 2013) Angelöw (2010) lyfter 

fram typiska personlighetsdrag hos en individ som upplever en förändring som något 

dåligt. När en förändring nämns är första tanken hos en sådan ofta ett hot och något som 

de inte klarar av. Den inre tryggheten rubbas och man kan känna oro, ångest och stress. 

Olika försvarsmekanismer vid implementeringen av förändringen kan användas i form 

av förnekelse inför de nya arbetsuppgifterna, projektion genom att skylla på andra och 

aggressivitet som yttrar sig genom baktalande och ryktesspridning. (Angelöw 2010, s.31-

34) En del anställda drabbas väldigt hårt och kan till och med få problem med både den 

fysiska och psykiska hälsan. Sömnproblem, osäkerhet kring sin arbetsförmåga och en 

ökad nivå av stress är vanliga följder. (By et al. 2013) 

2.4.1.1 Intensiteten i motståndet  

Intensiteten kan gå genom flera olika faser. Den första fasen börjar med apati och 

likgiltighet, och är väldigt vanlig när förändringen kommer oväntat och snabbt från 

ledningen. De anställda kan uppleva negativa känslor och bristande intresse. Den andra 

fasen består av ett passivt motstånd i form av negativa attityder och ifrågasättande av 

förändringens behov. Här kan de anställda hota med att säga upp sig om förändringen 

genomförs. Den tredje fasen kännetecknas av aktivt motstånd med kraftig kritik mot 

förändringen, anställda kan till och med gå till media och berätta om sitt missnöje. 

Fredliga protester kan även genomföras där man utför sina arbetsuppgifter 

långsammare än vanligt eller tar långa pauser. Den fjärde och sista fasen kännetecknas 

av aggressivt motstånd. Rykten och lögner kan uppstå och själva motiveringen till 

förändringens behov kan ifrågasättas, sker den verkligen för de anställdas bästa eller 
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kommer den bara gynna ägarna så att de kan tjäna mera pengar. (Jacobsen 2013, s. 144-

146) 

2.4.2 Positiva reaktioner till följd av förändringar 

Hur man ser på förändringen har mycket att göra med hur vi tolkar den och förändringar 

behöver inte bara medföra negativa känslor, de kan även medföra positivitet och 

förväntan.  Allt handlar om individens egna tankar och värderingar, samt hur hen 

upplever sin egen situation inom organisationen. Ifall en förändring medför nya 

arbetssätt och rutiner som anses vara bättre än de tidigare så medför förändringen 

positiva reaktioner. (Angelöw 2010) I och med att tillfredställelsen över arbetet ökar så 

kan det i sin tur leda till att effektiviteten på arbetsplatsen stiger. (By et al. 2013) En 

förändring kan även medföra en förbättring av de sociala kontakterna med kollegorna, 

nya arbetsuppgifter kan kännas mera meningsfulla och tidpunkten för förändringen kan 

upplevas som helt rätt. Förutom dessa så spelar de anställdas egen förändringsvilja en 

stor roll, hur öppna de är samt hur lätt de anpassar sig till något nytt. Delaktighet är även 

en väsentlig faktor för förändringsattityden. Om de anställda upplever att de har haft 

möjlighet att ta del av information kring förändringen samt lyfta fram sina åsikter redan 

i ett tidigt skede, så är inställningen till förändringen mera positiv. (Angelöw 2010) 

Vidare har anställda med en positiv inställning till förändringar ofta en känsla av att de 

kan möta de förväntningar som förändringen kräver av de anställda. Ifall anställda anser 

att de själva är delaktiga så är reaktionerna till förändringar även mera positiv. (By et al. 

2013) 

2.5 Motivation 

Motivation kan beskrivas som den drivkraft vi har för att göra någonting och alla 

motiveras av olika drivkrafter. Om en person upplever brist på motivation kan det bero 

på flera faktorer. Appelgren (2018) lyfter fram drivkrafter som glädje, värderingar och 

mål, men även andras åsikter som faktorer som inverkar på motivationen. Förutom 

dessa är även pengar och status inverkande faktorer på motivationen (Appelgren 2018, 

s. 19-23) och anställda behöver motivationsfaktorer för att känna sig motiverad för sitt 

arbete. Motiverade anställda är mera engagerade och kvalitetspresterande än 

omotiverade anställda. Dessutom tenderar motiverade anställda att stanna kvar i 

företaget en längre tid. (Sadri & Bowen 2012)  

Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation (Appelgren 2018, s. 19-23). Deci 

och Ryan (2000) förklarar skillnaderna mellan dessa två som att inre motivation 
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innefattar människans behov och vilja att lära sig, medan den yttre motivation kan 

kännetecknas av olika faktorer som förstärker ett visst beteende, ofta i form av olika 

belöningar. (Deci & Ryan 2000) Den yttre motivationen påverkas även avsevärt av 

känslan av att inte vilja göra andra besvikna (Appelgren 2018, s. 28) Appelgren (2018) 

lyfter fram Deci och Ryans självbestämmandeteori som anser att man bör uppfylla tre 

huvudbehov för att kunna känna inre motivation. Dessa behov är kompetens och känslan 

av att man är bra på något, vilket bidrar till att uppgifter man gör känns meningsfulla 

och viktiga. Det andra behovet är självbestämmande och känslan av att kunna påverka 

sina val. Ifall man tvingats till att göra en uppgift motiverar det inte på samma sätt som 

om man får välja att göra den själv. Det tredje behovet är behovet av gemenskap och 

samhörighet. Känslan av att känna gemenskap med kollegor och vänner ökar även 

känslan av meningsfullhet. (Appelgren 2018, s.23-25)  

Tankesätt (eng. mindset) och förväntningar kan ha en inverkan på motivation, 

handlingar och känslor. För att vilja utvecklas och förändras krävs det att vi har rätt 

inställning till att vi kommer att lyckas. Känslan av att vilja utvecklas och förändras 

hänger ofta ihop med att något ska kännas meningsfullt och att man ska känna sig 

delaktig. (Appelgren 2018, s. 19-23) Förväntningarna till att vilja lyckas påverkas av 

kollegor och vänner i vår omgivning, men även av kulturen i samhället. (Appelgren 2018, 

s.25) Fuchs & Prouska (2014) framhåller hur stöd från kollegor har en direkt inverkan 

på hur väl man förhåller sig till en förändring. Stödet från ledare och organisationen i sig 

har även en stor inverkan på inställningen till en förändring och hur väl företaget 

behandlar sina anställda är också mycket viktigt.  Fuchs och Prouska (2014) anser att 

företag bör satsa på att erbjuda förändringsstöd inom olika nivåer, eftersom ett positivt 

stöd ofta kan leda till att personer anammar en mera positiv inställning. Anställda kan 

då i sin tur stöda varandra och föra ett positivt förändringsarbete framåt (Fuchs & 

Prouska 2014) Bordia et al. (2011) framhåller hur tidigare förändringar inom 

organisationer påverkar de anställdas inställning och motivering till de kommande 

förändringarna. Har anställda tidigare varit med om dåligt genomförda förändringar, så 

är sannolikheten större att de kommer att vara omotiverade och förhålla sig 

misstänksamt till en ny förändring. (Bordia et al. 2011) 

Människors tankesätt kan delas in i dynamiskt tankesätt (eng. growth mindset) och 

statiskt tankesätt (eng. fixed mindset). Oftast har människor olika tankesätt för olika 

uppgifter eller förmågor.  Det statiska tankesättet kännetecknas av att alla människor är 

födda med en viss begåvning och att den inte kan förändras mycket. Personer med ett 
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statiskt tankesätt förhåller sig ofta skeptiskt till förändringar och utmaningar och de är 

inte så mottagliga för feedback, vare sig den är positiv eller negativ. Det dynamiska 

tankesättet kännetecknas däremot av att man kan utöka sin kompetens och begåvning 

och att mycket går att lära sig. Personer som har ett dynamiskt tankesätt är ofta mera 

öppna för nya saker, förändringar och utmaningar. Sådana personer finns även ofta där 

för andra och hjälper dem att utvecklas och förändras. (Dweck 1999)  

2.5.1 Maslows behovspyramid 

De anställdas motivation till en förändring är väsentlig för att den ska lyckas och 

motivation kan beskrivas enligt Maslows behovspyramid. Enligt Maslow (1987) måste 

det finnas ett behov som att fylla för att man ska känna sig motiverad. De olika behoven 

kan förklaras utifrån pyramiden av behovshierarki som är indelad i fem olika delar. 

(Maslow 1987) För att kunna motivera anställda inom alla dessa steg så bör varje steg 

kunna uppfyllas för att ha möjlighet att gå vidare till följande. När ett behov har uppfyllts 

så blir det en motivationsfaktor. (Sadri & Bowen 2011) Maslows behovspyramid är 

illustrerad i figur 4 nedan. 
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Figur 4 Maslows behovspyramid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Sadri & Bowen (2011) Egen översättning. 

Den första delen i Maslows behovspyramid innehåller grundläggande behov som mat 

och dryck, bostad, luft och klädsel. Den största motivationsfaktorn för anställda är ofta 

den monetära kompensationen i form av lön eller bonus. Lönen anses ofta vara en av de 

viktigaste faktorerna som beaktas vid val av arbete, eftersom den hjälper anställda att 

uppfylla de grundläggande behoven. En ergonomisk arbetsplats med alla dess tillbehör 

eller regelbundna kaffe/lunchpauser kan även bidra till att motivera anställda. En del 

företag erbjuder rabatter, lunchsedlar eller biltvätt som alla innebär att anställa har mera 

monetära medel att använda sig av för att uppfylla sina egna grundläggande behov. 

(Sadri & Bowen 2011) 

Den andra delen, behovet av trygghet och känslan av säkerhet och stabilitet möjliggörs 

med hjälp av det tidigare grundläggande behovet i form av lön. Förutom denna säkerhet 

är den psykiska och fysiska hälsan ett behov som bör uppfyllas samt ett tillgängligt 

pensionsprogram. (Sadri & Bowen 2011) Arbetsplatsen bör även se till att arbetsmiljön 
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är säker, detta är extra viktigt i sådana miljöer där skyddsutrustning behövs. (Nyameh 

2013) 

Den tredje delen i pyramiden innefattar behov av gemenskap, känslan av samhörighet 

och acceptans. Ifall anställda känner samhörighet och trivs med kollegor och chefer så 

är det större sannolikhet att de stannar kvar på företaget. Grupparbete är även en faktor 

som höjer känslan av samhörighet och skapar synergier. (Sadri & Bowen 2011) 

Den fjärde delen inkluderar behovet av självkänsla, vilket stärks av respekt och visad 

uppskattning från andra. Forskning har visat att avsaknaden av uppskattning från 

förmän är en av de största orsakerna till att anställda byter jobb. En del anställda som 

vill avancera inom företaget motiveras av titlar och bonusar, medan andra även 

motiveras av utnämningar som månadens anställd. (Sadri & Bowen 2011) 

Det femte steget i behovspyramiden inkluderar behovet av självförverkligande. Det 

innefattar att man tror på sig själv och att man strävar efter att bli den bästa versionen 

av sig själv. Från företagets sida kan skolningar ordnas så att anställda får en chans till 

personlig utveckling, vilket motiverar anställda. (Sadri & Bowen 2011) 

Alla dessa steg i Maslows behovspyramid kan användas av företag. Med hjälp av 

pyramiden kan företag konstruera olika program som i sin tur motiverar de anställda, 

får dem att stanna kvar inom företaget samt generera bättre resultat för företaget. Alla 

motiveras dock inte av samma faktorer, därav bör alla behov i pyramiden beaktas för att 

företag ska kunna motivera en så stor andel anställda på en gång och inspirera dem till 

att vara produktiva, kreativa och lojala mot företaget. (Sadri & Bowen 2011) Susan David 

(2014) kritiserar dock användningen av Maslows behovspyramid, eftersom hon anser att 

den inte alltid går att implementera i organisationer. Lön kan ses som ett grundläggande 

behov inom en organisation, men känslan av samhörighet med kollegor eller att man 

känner sig berättigad till att göra de rätta besluten kan ha större inverkan på 

motivationen än själva lönen. Alla motiveras av olika faktorer och motivationen kan 

enligt henne inte ses som linjär. (David 2014)  

2.6 Delaktighet, kommunikation och anställdas förståelse av sitt arbete 

Hemviken (2018) lyfter fram vikten av att känna gemenskap och delaktighet på en 

arbetsplats. Med små medel kan man öka känslan av gemenskap. Hon ger råd om att 

hälsa på alla kollegor man möter, oavsett om man är i en högre position eller lägre. Inom 

en del organisationer kan detta nämligen upplevas som ett “problem” där anställda som 
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är högt uppsatta endast hälsar på andra högt uppsatta, vilket bidrar till att arbetsplatsen 

blir mera hierarkisk och arbetsgemenskapen lider. Andra tips hon ger är att le och 

behålla ögonkontakt med kollegor, samt att småprata. Småprat under kaffe- och 

lunchpauser har en avsevärd inverkan på arbetsgemenskapen. Man lär känna sina 

kollegor under mera avslappnade förhållanden och Hemviken (2018) lyfter speciellt 

fram betydelsen av dessa vid en omorganisering eller förändring inom företaget, när 

gamla kontaktnät kan brytas och man kan bli tvungen att skapa nya. (Hemviken 2018)  

Ett lyckat förändringsarbete är ofta resultatet efter att ha inkluderat de anställda i 

förändringsprocessen (Angelöw 2010). Studier visar även hur stress och ovisshet kan 

reduceras ifall anställda känner att de har en möjlighet att påverka beslut (Robbins & 

Judge 2008) och Hemviken (2018) menar att “ingen känner faktiskt engagemang och 

förändringsvilja som inte först upplever gemenskap och arbetsglädje”.  Det är med andra 

ord av största vikt att känna sig delaktig på en arbetsplats. (Hemviken 2018) 

Den information som förmedlas åt de anställda är mycket betydande vid en förändring 

och Kotter (1995) beskriver kommunikationen vid en förändring som ett av de viktigaste 

redskapen (Kotter 1995). Angelöw (2010) är av samma åsikt och menar att ifall 

kommunikationen brister så är det lätt att spekulationer och missnöje uppstår bland de 

anställda (Angelöw 2010, s. 145). Vidare är kommunikationen även en bidragande faktor 

till arbetsglädje och arbetsgemenskap på en arbetsplats (Hemviken 2018).  

Kommunikationen kring en förändring ska vara direkt och tydlig så att alla känner till 

varför förändringen behövs, samt hur den ska genomföras. Alla berörda av förändringen 

bör få samma information. Ett bra sätt att delge den kan vara vid ett tillfälle där så många 

som möjligt kan ta del av den samtidigt. Informationen ska sedan upprepas, rykten ska 

dementeras eller bekräftas och framförallt ska informationen alltid dokumenteras så att 

den finns tillgänglig för alla. En orsak till varför anställda ibland kan påstå att de “aldrig 

har hört informationen” som berör alla, är att en persons uppmärksamhet kan försämras 

vid en förändringsprocess och därför är det speciellt viktigt att dokumentera och upprepa 

informationen kring en förändring (Angelöw 2010, s. 145-149). Kotter (2012) betonar att 

man bör kunna förmedla vision till förändringen på fem minuter och fånga andras 

intresse. Ifall man inte lyckas med detta bör man överväga visionen och dess 

kommunikation. (Kotter 2012, s.81)  

Kommunikationen ska även förbereda anställda på förändringen och allt vad den 

innebär, men inför en förändring kan det ofta finnas en ovisshet och oro bland anställda. 
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I många fall sker kommunikationen som en ”envägskommunikation” där 

kommunikationen kan röra strategiska förändringar, vilket kan leda till problem 

eftersom den inte behandlar arbetsrelaterade frågor på djupet, de frågor som ofta 

bekymrar anställda. Med hjälp av en effektiv kommunikation borde man bemöta 

anställdas oro och bygga förtroende mellan parterna. (Allen et al. 2007) 

Den kompetens som de anställda besitter bestäms av hur väl de förstår sitt arbete och en 

förståelse av arbetet styr hur en anställd skapar mening och innebörd i nya kunskaper, 

som en förändring kan medföra. Sandberg och Targama (2013) betonar vikten av att öka 

de anställdas förståelse för förändringen och allt vad den kommer att innebära. 

Människan är rationell och agerar i enlighet med att ”tänka först och handlar därefter” 

och genom verbala och handlingsinriktade metoder som innefattar skriftlig eller muntlig 

kommunikation av en vision, kan man öka de anställdas förståelse vid en förändring. En 

förändring kan ske inom eller utanför individens förståelse och till följd av detta kan 

förändringen antingen öka den befintliga förståelsen, eller skapa förvirring och oro 

(Sandberg & Targama 2013, s.41-65, 98-102, 243-248)  

2.7 Smidigare förändringsarbete 

En klar och tydlig vision av vad man vill uppnå med förändringen är en väsentlig faktor 

i ett lyckat förändringsarbete. Kotter (1995) lyfter fram hur ett förändringsprojekt ofta 

kan misslyckas om det bara innehåller goda idéer, men saknar en tydlig vision. De 

anställda ska vara medvetna om visionen så att de kan öka sin förståelse till varför 

förändringen är nödvändig (Kotter 1995) och oenigheter ska försöka svängas om till 

överenskommelser (Bolman & Deal 2005).  

Ett förändringsarbete är en kontinuerlig process som inkluderar ett ständigt ”lärande” 

(Ahrenfelt, 2001) och Sandberg och Targama (2013) lyfter fram hur anställda inom en 

organisation förväntas ha samlat på sig erfarenheter under åren vilket gör att de lättare 

kan använda sig av dessa vid en förändring. (Sandberg & Targama 2013, s.99–102) 

Ledarnas roll är även mycket viktigt för ett lyckat förändringsarbete och därför är det av 

största vikt att ledarna alltid har de anställda i åtanke när de planerar förändringar. 

(Bakari, Hunjra och Niazi 2017) 

2.7.1.1 Förändringsagenter och arbetsgrupper 

För att genomföra ett smidigare förändringsarbete kan man följa några olika arbetssätt. 

Robbins & Judge (2008) poängterar användningen av förändringsagenter som ett sätt. 
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En förändringsagent kan vara en vanlig anställd, en chef eller en extern konsult, vars 

syfte är att se till att de anställda blir mera mottagliga till förändringen och sprida 

positivitet kring den. Förändringsagenterna kan även försöka bygga upp ett engagemang 

bland de anställda, så att alla känner sig delaktiga. (Robbins & Judge 2008) Armenakis 

et.al (2007) beskriver hur det bland anställda måste finnas ett förtroende för 

förändringsagenterna för att de ska lyckas. Vidare inverkar förändringsagenternas sätt 

att lyfta fram förändringen mycket på de anställdas reaktioner. (Armenakis et al. 2007) 

Vid en större förändring kan företag använda sig av externa konsulter, interna 

arbetsgrupper eller styrgrupper (Angelöw 2008) och beroende på ett företags storlek så 

lämpar sig olika stora arbetsgrupper som jobbar med förändringsarbetet. Arbetsgrupper 

på 3–5 personer anses vara en lämplig mängd i ett litet företag, medan det kan krävas 

att 20–50 medlemmar ingår i en arbetsgrupp inom ett större företag. (Kotter 1995) 

Vidare är stödet för de anställda väldigt viktigt för ett smidigare förändringsarbete. Fusch 

och Pouska (2014) har genom sin undersökning bevisat att tre nivåer av stöd till de 

anställda i form av stöd från hela organisationen, ledarna och kollegorna, kan leda till 

positiva förändringsattityder och stärka förtroendet anställda sinsemellan (Fusch & 

Pouska 2014).  

Angelöw (2010) ger några konkreta tips på hur individer som är motvilliga till 

förändringar kan stärka sin förändringskompetens. Mycket bottnar i självförtroende och 

självinsikt, men man kan även försöka stärka sin anpassningsförmåga, stress- och 

känslohantering och ta stöd från andra personer. Anställda bör fundera kring 

förändringar de har varit med om, hur de har hanterat dem samt vad som kunde ha gjorts 

annorlunda. (Angelöw 2010, s.58-70) 

2.8 Sammanfattning 

Avsikten med den teoretiska referensramen är att lyfta fram relevant litteratur som 

hänförs till temat för denna avhandling. Detta kapitel inleddes med en diskussion kring 

hurudana förändringar som ofta kan förekomma inom företag. 

Organisationsförändringar är en vanlig förändring, men även ändring av riktlinjer och 

arbetssätt eller samarbetsförhandlingar (Robbinson & Judge 2008). Oavsett 

förändringens storlek och form så väcker den känslor och reaktioner hos de anställda 

(Jacobsen 2013).  

Ingen människa är den andra lik och därför reagerar alla anställda olika på förändringar. 

Förändringar kan ses som en utmaning och något nytt och roligt, men även som ett hot 
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som rubbar tryggheten av att följa ett visst mönster. (Angelöw 2010, s.25) Anställdas 

tidigare erfarenheter inverkar på deras reaktioner, men även deras personligheter. En 

förändring kan upplevas som positiv ifall den möjliggör en förbättring av något och 

negativ ifall något försämras. Ofta tas en förändring inte emot med öppna armar av de 

anställda, förändringsmotstånd är ett vanligt förekommande fenomen och intensiteten i 

förändringsmotståndet kan gå genom flera olika faser. Angelöw (2008) lyfter fram vanor 

som en av de vanligaste orsakerna till att anställda är emot förändringar (Angelöw 

2008). Anställda kan även uppleva att en del av deras identitet försvinner med en 

förändring, arbetsuppgifter och arbetsrum som de kanske går miste om kan vara 

känslomässigt laddade. (Jacobsen 2013) Jag kommer att undersöka hurudana 

reaktioner anställda upplever till följd av förändringar och vad de tror att ligger bakom 

vissa upplevda reaktioner.  

Kotters åtta steg ligger till stor grund för denna avhandling och modellen anses vara 

nyckeln till att lyckas med en förändringsprocess. Modellen hjälper företag att lösa upp 

oförändrade tillstånd, introducera nya tankesätt och sedan förankra dessa i 

företagskulturen. En vanlig anledning till att misslyckanden med förändringsprocesser 

uppstår inom organisationer är att något av dessa åtta steg inte följs. (Kotter 2012) I min 

undersökning är jag intresserad av att undersöka några av Kotters åtta steg och se ifall 

anställdas åsikter och motiveringar kring förändringar kan kopplas ihop med tidigare 

forskning. 

De anställdas motivation till en förändring är väsentlig för att den ska lyckas och 

motivation kan beskrivas enligt Maslows behovspyramid innehållande olika faser av 

behov. (Maslow 1987) Dessa beskrivs mera ingående i kapitel 2.5. Vidare inverkar 

anställdas motivation av både inre och yttre motivationsfaktorer, men även av tankesätt 

och förväntningar. För att vilja utvecklas och förändras krävs det att anställda har en 

inställning till att de kommer att lyckas. (Appelgren 2018) Jag kommer att undersöka 

vad anställda upplever som motivationsfaktorer och hur de upplever att deras 

arbetsplats försöker motivera dem till förändringar. 

Delaktighet, kommunikation och anställdas förståelse behövs för ett lyckat 

förändringsarbete. Anställda bör få vara delaktiga i förändringsprocesser (Angelöw 

2010) och stress och ovisshet kan reduceras ifall anställda känner att de har en möjlighet 

att påverka beslut (Robbins & Judge 2008). Den information som kommuniceras åt de 

anställda är mycket betydande vid en förändring (Kotter 1995) och med hjälp av en klar 

och tydlig kommunikation kan man undvika ryktesspridning och negativitet kring 
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förändringen (Angelöw 2010). För att göra en förändringsprocess smidigare kan företag 

till exempel använda sig av förändringsagenter och olika arbetsgrupper, både interna och 

externa. (Robbins & Judge 2008)  

Mycket tidigare forskning fokuserar på vad ledningen och företagen bör göra för att 

anställda ska känna sig positiva och motiverade inför förändringar. Därför kommer jag 

att undersöka vikten av anställdas delaktighet, motivation inför förändringen och 

kommunikation av den, för att se ifall anställda även upplever dessa som lika viktiga 

faktorer för en lyckad förändringsprocess. Användningen av förändringsagenter 

kommer även att undersökas. I följande kapitel presenterar jag hur jag ämnar gå tillväga 

med undersökningen.  
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3 METOD 

 
Detta kapitels avsikt är att redogöra för den valda metoden för undersökningen och 

anskaffningen av datamaterialet. Kapitlet presenterar först forskningsansatser och går 

därefter in på den valda forskningsstrategin och datainsamlingsmetoden. Därefter 

presenteras urvalet och genomförandet av undersökningen, samt etiska synpunkter och 

lagen om GDPR.  

3.1 Forskningsansats 

Enligt Bryman & Bell (2017) kan två olika angreppssätt användas vid en bedömning av 

förhållandet mellan teori och forskning: deduktiv och induktiv forskningsansats. Den 

deduktiva forskningsansatsen används ofta för att undersöka sambandet mellan teori 

och empiri och utgångspunkten för undersökningen är teorin. Denna ansats hör till de 

vanligare inom kvalitativa forskningsmetoder.  

Den induktiva forskningsansatsen utgår från empirin först och jämförs sedan med en 

lämplig teori. (Bryman & Bell 2017) Observationer, mönster och olika återkommande 

fenomen används som bas för den induktiva ansatsen. (Saunders & Lewis 2018) 

Förutom dessa ansatser så finns det en tredje forskningsansats som blivit populärare på 

senare tid, den abduktiva ansatsen. Det är en blandning av deduktiva och induktiva 

ansatserna och den kan undgå begränsningar som de andra forskningsansatsernas 

tankesätt kan medföra. (Bryman & Bell 2017) Inom ramen av denna undersökning 

kommer en deduktiv forskningsansats att tillämpas eftersom avhandlingen utgår från 

teorier kring förändringar, motivation, delaktighet och kommunikation, vartefter en 

undersökning i form av en datainsamling görs. 

3.2 Forskningsstrategi 

Forskningsmetoder kan delas in i kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 

metoden hjälper forskaren upptäcka mönster (Trost 2010), åsikter, känslor och 

upplevelser (Patton 2015), medan den kvantitativa metoden ofta svarar på frågan ”hur” 

(Trost 2010) och fokuserar mera på siffror och statistik (Bryman & Bell 2017). Kvalitativa 

och kvantitativa metoder följer olika forskningsstrategier, den kvantitativa forskningen 

koncentrerar sig ofta på kvantifiering både vid insamling av data och analys av den. Den 

består ofta av ett deduktivt synsätt där fokus ligger på teoriprövningen och en kvantitativ 

undersökning görs ofta genom enkäter och surveyundersökningar där respondenter 
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fyller i svar utifrån olika färdigt definierade svarsalternativ. (Bryman & Bell 2017 s. 58, 

s. 238)  

Den kvalitativa forskningsstrategin fokuserar mera på ord och åsikter och ingen 

kvantifiering. Vidare kan fokus ofta läggas på ett induktivt sätt och generering av teorier. 

Den kvalitativa metoden kan delas in i flera steg, men dess huvudsakliga syfte innebär 

att uppleva saker ur andra personers ögon. Det första steget består av generella 

frågeställningar som följs av val av relevanta platser och personer som lämpar sig för 

undersökningen. Sedan följer insamlingen av data i form av intervjuer eller 

observationer och därefter följer tolkning av den insamlade datan. Avslutningsvis följer 

begreppsligt och teoretiskt arbete och rapportering av forskningen. Under hela 

processens gång kan mellansteg uppstå och man kan behöva samla in ytterligare data. 

(Bryman & Bell 2017, s. 375 - 377)  

En kvalitativ forskningsmetod har valts för denna undersökning, eftersom den lämpar 

sig bäst för att bilda en uppfattning över anställdas upplevelser och tankar kring 

förändringar. 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Den kvalitativa forskningsmetodens vanligaste datainsamlingsmetod är intervjuer.  

Patton (2015) lyfter fram hur man med hjälp av intervjuer kan studera fenomen på 

djupet och fånga personers tolkningar och upplevelser. Intervjuer kan vara 

semistrukturerade, ostrukturerade eller standardiserade. (Patton 2015). En intervju ger 

även forskaren en frihet och flexibilitet att anpassa sig. (Bryman & Bell 2017) Intervjuer 

är ett naturligt val för min undersökning, eftersom syftet är att ta reda på vilka faktorer 

som inverkar mest på anställdas inställning till förändringar. 

Patton (2015) betonar vikten av att som forskare inte ställa ledande frågor som 

informanterna kan svara ja eller nej på. För en intervju med bra kvalitet så ligger en stor 

del av ansvaret på intervjuaren själv. Intervjuaren bör kunna formulera sig på ett sådant 

sätt att informanterna känner att de vill dela med sig. Frågorna bör vara tydliga och 

relevanta för undersökningen. Intervju kan även klassas som en observation där 

intervjuare observerar informanter och vice versa. Därför är det viktigt att intervjuaren 

är närvarande och verkligen lyssnar på informanternas svar, gör smidiga övergångar till 

följdfrågor samt förhåller sig neutralt till svaren som fås. Ifall alla dessa kriterier uppfylls 

så ger intervjuaren ett trovärdigt intryck, då kommer informanterna känna sig trygga. 

(Patton 2015, s. 428) 
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3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

I denna avhandling kommer jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer följer en lista över specifika teman, en så kallad 

intervjuguide. Frågorna behöver inte ställas i ordningsföljd, eftersom den 

semistrukturerade intervjuformen ger forskaren en större frihet att omformulera 

frågorna och ställa följdfrågor som anknyter till informanternas svar. Detta ger i sin tur 

ett större djup på informanternas reflektioner och svar. (Bryman & Bell 2017, s. 454) 

3.4 Intervjuguide  

En intervjuguide fungerar som en grund för de frågor som forskaren kommer att ställa. 

Med hjälp av guiden kan man försäkra sig om att alla relevanta teman har berörts under 

intervjuns gång. (Patton 2015, s.439) 

Intervjuguiden är indelad i fyra delar med fyra olika teman. Den första delen behandlar 

förändringar och förändringsprocesser i allmänhet och fokus ligger på informanternas 

tidigare erfarenheter och åsikter. Därefter behandlas tre olika teman.  

1. Förändringar och förändringsprocesser  

2. Motivation 

3. Delaktighet 

4. Kommunikation 

Varje tema består av några inledande öppna frågor vartefter de går in på mera 

detaljerade frågor som förknippas med avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 

Frågeställningen är likadan för alla informanter, men ordningsföljden eller 

formuleringen på frågorna ändrades lite beroende på informanternas svar. Alla frågor är 

på ett eller annat sätt kopplade till förändringsprocesser.  

3.5 Urval 

De flesta urval inom en kvalitativ undersökning innehåller målstyrda urval. Urvalen görs 

utifrån målsättningen att kunna besvara forskningsfrågorna och man kan till exempel 

använda sig av teoretiskt urval, snöbollsurval eller urval av ett kritiskt fall. (Bryman & 

Bell 2017) Syftet med denna undersökning är inte att generalisera resultatet, utan få en 

större förståelse för anställdas åsikter till förändringsprocesser. 



29 

  

Mitt urval av informanter gjordes inom ett företag och mitt kriterium var att de anställda 

skulle vara anställda inom samma fallstudieföretag. Ett annat kriterium var att de skulle 

ha svenska som modersmål, för att jag skulle få en standardiserad intervjuguide. En 

fördel var även ifall de jobbat inom företaget en längre tid. Jag var i kontakt med HR 

avdelningen på fallstudieföretaget och fick en lista över 20 stycken slumpmässigt utvalda 

anställda vars modersmål var svenska, vartefter jag kontaktade några namn från listan.  

Jag fick inte svar av alla direkt och kontaktade sedan några fler. Jag nådde inte det antal 

informanter jag behövde med hjälp av namnlistan jag fått, utan fick därefter lov av HR 

att personligen kontakta några potentiella informanter. Med hjälp av fallstudieföretagets 

organisationskarta valde jag slumpmässigt ut några potentiella informanter som jag tog 

kontakt med för att nå upp till det svarsantal jag behövde. 

Innan jag påbörjade mina intervjuer hade jag tänkt jämföra ifall det fanns någon tydlig 

skillnad bland svaren beroende på hur länge informanterna arbetat inom företaget. Jag 

insåg dock ganska snabbt att detta inte var ett bra koncept, eftersom mina intervjufrågor 

lämpade sig bättre för sådana som arbetat en längre tid inom företaget.  

3.6 Genomförande 

Det ursprungliga målet var att intervjua åtta informanter i fallstudieföretaget, men på 

grund av att jag inte fick svar av alla potentiella informanter så blev den slutliga mängden 

informanter sju stycken. Jag började med att kontakta HR avdelningen på 

fallstudieföretaget vartefter jag fick en lista över slumpmässigt utvalda anställda. Jag 

kontaktade personer från listan via e-post där jag förklarade syftet med min 

undersökning och frågade ifall de skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju 

som väntades ta 30-60 minuter. Jag bifogade även samtyckesblanketten till 

dataskyddspolicyn och GDPR. Fyra personer tackade direkt ja att ställa upp, men 

eftersom jag behövde några fler så fick jag HR avdelningens lov att vara i direkt kontakt 

med potentiella informanter. När informanterna svarat att de ville ställa upp på intervju 

så bokade jag in en lämplig tid.  

Intervjuerna utfördes i februari och början av mars 2021. Samtliga intervjuer hölls via 

kommunikationsverktyget Teams på grund av de rådande restriktionerna med 

pandemin. Bryman och Bell (2017) lyfter fram fördelar med att göra intervjuer online. 

Intervjupersoner behöver inte lägga ner tid på att resa till och från intervjuplatsen och 

sådana som kanske inte skulle vara intresserade av att ställa upp på en traditionell 

intervju ansikte mot ansikte kan istället tacka ja till en virtuell intervju. En nackdel som 
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virtuella intervjuer medför är att man inte får en lika naturlig relation mellan intervjuare 

och informant som vid en traditionell intervju och tekniska problem kan uppstå. 

(Bryman & Bell 2017) Dessa nackdelar upplevde jag i några av mina intervjuer.  

Alla intervjuer inleddes med att jag tackade informanterna för att de tagit sig tid att ställa 

upp på intervju och en mycket kort introduktion till syftet med min undersökning.  Jag 

hade igång webbkameran vid varje intervju och sa att de gärna får ha på den också om 

de kände sig bekväma med det. Alla informanter valde att ha på sin webbkamera och på 

så sätt kändes det som en mera naturlig konversation och jag kunde lägga märke till 

informanternas kroppsspråk, vilket jag inte hade kunnat om vi inte hade sett varandra. 

Därefter bad jag om lov att banda in intervjun i form av ljud, vilket alla godkände. 

Intervjuerna bandades in med telefonens inbyggda inspelningsfunktion och tog 30–60 

minuter.  

Alla intervjuer transkriberades sedan för att underlätta behandlingen av den insamlade 

datan. Alla intervjuer gjordes på svenska, vilket gjorde att inga översättningar behövde 

göras. En del företagsspecifika benämningar och detaljer diskuteras under flera 

intervjuer, men dessa har raderats i skrift eller skrivits om, eftersom informanterna och 

fallstudieföretaget ska kunna förbli anonyma. 

Flera informanter bad om att få läsa avhandlingen när den är klar, så jag lovade att skicka 

hela avhandlingen till dem när den är färdig. 

3.7 Analys av data 

Den valda analysmetoden för denna avhandling är en tematisk analys. Denna typ av 

analys lämpar sig väl då forskningsfrågorna är tolkande och strävar efter att hitta 

återkommande teman. Ett tema kan definieras som ”en kategori som analytikerna 

identifierar på grundval av den data som finns” (Bryman & Bell 2017, s. 558). För att 

kunna urskilja teman i sin analys bör man söka efter upprepningar, metaforer och 

likheter eller skillnader. Forskaren kan även leta efter teorirelaterat material. (Bryman 

& Bell 2017, s.557) Patton (2015) lyfter fram hur den kvalitativa analysen konverterar 

data till resultat, men att en utmaning med analysering av insamlade data är mängden 

data. Det kan vara svårt att sortera ut den viktigaste informationen och hitta mönster. 

(Patton 2015, s.521) 

En kvalitativ undersökning i form av intervjuer bandas oftast in varefter ljudfilen 

transkriberas till text. Detta är ett mycket tidskrävande steg, men bör göras för att kunna 
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återge intervjun i textformat så ordagrant som möjligt. Varje intervju bör transkriberas 

i skilda dokument och sparas under neutrala rubriker. (Saunders et al 2009, s.484-487) 

Man kan använda sig av olika system för att analysera datan som kodning, 

forskningsdagböcker och små summeringar. (Saunders et al. 2009, s.516) I min 

undersökning transkriberades den insamlade datan från intervjuerna i skilda dokument 

och därefter kategoriserades olika teman och metaforer kring förändringar, motivation 

och delaktighet med hjälp av färgkodning. Vidare färgkodades även reflektioner kring 

förändringsvisionen, förändringsagenter, uppmärksammandet av delmål och 

presentation av förändringens resultat. 

3.8 Min roll i det undersökta företaget 

Jag jobbar på det undersökta företaget och innehar därför mera bakgrundsinformation 

om företaget och dess arbetssätt än vad jag skulle ha haft om jag hade genomfört 

undersökningen från ett externt perspektiv. Jag har haft detta i åtanke då jag har 

genomfört min undersökning, men har ändå alltid förhållit mig objektivt och neutralt till 

informanternas svar under intervjuernas gång och vid analyseringen av resultatet. 

3.9 Etiska synpunkter 

Undersökningen bör uppfylla etiska aspekter och dessa bör forskaren beakta redan från 

att forskaren begär tillstånd att genomföra undersökningen, till att datan analyseras och 

presenteras. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 183) Bryman och Bell (2017) lyfter 

fram några forskningsetiska principer som en forskare bör beakta under hela 

undersökningens gång. Deltagarna i undersökningen bör känna till undersökningens 

syfte och ge sitt samtycke att delta i den. Deras uppgifter och svar bör behandlas 

konfidentiellt och personuppgifter bör förvaras i ett skilt dokument. Nyttjandekravet är 

även mycket viktigt och innebär att forskaren endast får använda den insamlade datan i 

forskningsändamålet. Vidare är det av största vikt att deltagarna i undersökningen inte 

tar skada av själva undersökningen och att de kan få avbryta sin medverkan i 

undersökningen om de så önskar. (Bryman & Bell 201, s. 141-147) 

I min undersökning framkommer det inte vilket fallstudieföretag som jag har valt och 

alla informanter är anonyma och kan inte kopplas till någon särskild avdelning på 

fallstudieföretaget. Saunders et al. (2009) betonar vikten av att informanterna hålls 

anonyma enligt överenskommelse. Detta gäller allt från namn till personlig information 

eller adress. (Saunders et al. 2009, s. 194)  
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Intervjuer som är den valda metoden för min undersökning bör uppfylla några etiska 

synpunkter. Patton (2015) beskriver hur syftet med intervjuer är att samla in data och 

att den som intervjuar inte ska fungera som en terapeut till informanten. Intervjuaren 

bör därför förhålla sig neutralt till allt som sägs och mycket som sägs under en intervju 

skulle aldrig annars framkomma. Därför är det av största vikt att behandla allt som sägs 

i enlighet med etiska principer. (Patton 2015, s. 495). Forskaren bör även förhålla sig 

objektivt till den insamlade datan när den väl analyseras. (Saunders et al., s. 183-188) 

Under alla intervjuer betonades det åt informanterna hur allt som sägs under 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Under intervjuernas gång framkom 

det kommentarer gällande företagsspecifika saker som jag har valt att inte skriva ut för 

att informanterna ska kunna förbli anonyma. 

Under intervjuernas gång framkom det kommentarer som informanterna gärna ville att 

jag lyfter fram till HR avdelningen på företaget. Det lovade jag göra och planen är att 

sammanställa ett skilt dokument med kommentarer, men där ingen kommentar ska 

kunna kopplas till någon av mina informanter. 

3.10 GDPR och anonymitet 

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och innebär den 

allmänna dataskyddsförordningen. Lagen om GDPR infördes inom Europeiska Unionen 

år 2018 och den ger ett större skydd för behandlingen av personuppgifter. 

(Dataombudsmannens byrå 2021) Hanken Svenska handelshögskolan är mycket mån 

om att följa dessa bestämmelser och har egna dataskyddspolicyn. Som forskare bör man 

fylla i en datahanterings blankett innan man påbörjar insamlingen av data. Blanketten 

finns på Hankens hemsida och i den redogör man för hurudan information och data som 

kommer att samlas in, samt hur datan kommer att hanteras och lagras.  

När potentiella informanter kontaktades så lyftes även fram en kort redogörelse för hur 

deras personuppgifter skulle behandlas. Informanterna tillhandahölls även med en 

samtyckesblankett som innehöll information gällande hur länge data kommer att sparas 

och alla informanter gav sitt samtycke till att delta i undersökningen. I denna 

undersökning samlades inga personuppgifter in från informanterna. Det enda som finns 

sparat är deras e-postadresser i min mailbox så att jag, på informanternas förfrågan, kan 

skicka min avhandling till dem när den är klar. I resultatet presenteras alla informanter 

endast med hur länge de har arbetat inom fallstudieföretaget, men för att säkerställa 

deras anonymitet framkommer inga andra uppgifter. 
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4 RESULTAT 

Detta kapitel kommer att presentera resultatet från min undersökning. Kapitlet inleds 

med en mycket kort bakgrundsinformation om informanterna, sedan presenteras 

anställdas syn på förändringar och hur förändringsprocesser brukar inledas. Därefter 

presenteras reaktioner till följd av förändringar, förändring med distansjobb, anställdas 

delaktighet och kommunikation. Slutligen behandlas anställdas syn på 

förändringsvisionen, uppmärksammandet av delmål och förändringen resultat samt en 

reflektion kring hur väl implementerade förändringar brukar lyckas hållas kvar. Detta 

kapitel är uppbyggt kring de teman som tas upp i intervjuguiden. 

4.1 Bakgrundsinformation om informanterna 

För att beakta lagen om GDPR och för att säkerhetsställa informanternas anonymitet, så 

har fiktiva namn i form av pseudonym använts för varje informant i 

resultatpresentationen. Informanterna har jobbat inom det multinationella 

fallstudieföretaget under intervallen 4–30 år.  

Figur 5  Informanterna (Pseudonymer) 

Informanter (Pseudonymer) 

Ville 

Lisa 

Stefan 

Ida 

Linus 

Fredrik 

Anna 
 

4.2 Anställdas syn på förändringar 

I intervjuns första del ombads informanterna berätta ifall de har erfarenheter av 

förändringar på sin arbetsplats och hurudana tankar själva ordet förändring väcker hos 

dem. Gemensamt för majoriteten av informanterna var att de hade erfarenheter av 

förändringar. Förändringar som nämndes var oftast organisationsförändringar som 

medfört nya arbetssätt, idéer och sammanslagningar, men även samarbetsförhandlingar 

som medfört permitteringar och uppsägningar. På fallstudieföretaget har det 

förekommit många förändringar de senaste åren, vilket har lett till att det uppstått en 

viss negativitet och misstänksamhet mot förändringar bland anställda.  
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Ville och Ida beskriver förändringar inom fallstudieföretaget som följande. 

Jag tänker på att det (förändring) kan vara som en synonym till vårt företagsnamn. (Ville) 

Man märker att folk orkar inte fördjupa sig i vad som ligger bakom, vad som ska förändras och 
hur det är tänkt att fungera i fortsättningen. Man kanske lite tänker så att det kommer snart en ny 
förändring igen, man ska inte slösa för mycket energi på den här ena förändringen. (Ida) 

Flera informanter lyfter dock fram hur förändringar behövs för att företaget ska förbli 

konkurrenskraftigt, men att de inte får komma för ofta. Man måste ge en förändring tid 

och anställda behöver få landa i den, lära känna sina nya kollegor och få arbetsro. Det är 

även under återhämtningstiden som man ser slutresultatet av en förändring och flera 

informanter upplever att den inte alltid ges den tid den behöver.  

Världen och businessen förändras, så man måste som gå med i den här förändringsprocessen. 
(Fredrik) 

Det är ju positivt med förändring, inte kan vi ju lämna och stå still.. men det är ju ganska mycket 
som ändras för närvarande. Förändring i sig har inte några negativa associationer, men sen när 
förändring konkret presenterar så blir det ju lite sådär att, *suck, inte nu igen*. (Ida) 

Jag tycker det ska vara lite lugn och ro, tid att utveckla och hämta krafter för att få nånting klart 
så det fungerar. Det är då först du får skörda frukten av den här utvecklingen. (Anna) 

Vidare lyfter några informanter fram att det för många anställda går åt mycket tid och 

energi vid en förändring, redan från att förändringen kommuniceras till de anställda tills 

att förändringsprocessen genomförs. Det förekommer ofta diskussioner på kaffepauser 

där anställda som förhåller sig negativt till en förändring gärna sprider sina åsikter kring 

den, vilket ofta följs av rykten och spekulationer. Förutom detta går det åt mycket tid till 

delta i olika infomöten och när en förändring väl implementerats kan det hända att 

många anställda får söka om sina jobb.  

Jag tror människor inte alltid räknar på hur mycket det tar, sen då alla som ska söka sina jobb på 
nytt. Det går mycket tid åt, intervjuer, att förbereda sig… om man tänker att många far på 3-4 
intervjuer, det blir ju hiskeliga summor om man räknar pengar på det. (Linus) 

4.2.1 Hur brukar en förändringsprocess inledas? 

Informanterna ombads reflektera över hur de upplever att förändringsprocesser brukar 

inledas och ifall processerna har följt något visst mönster. Detta för att undersöka ifall 

det fanns några kopplingar till teorierna om Kotters åtta steg (2012) eller Lewins 

trestegsmodell (2008). 

Informanterna lyfter fram att beroende på förändringens storlek så kan processen se lite 

olika ut, men oftast inleds den med ett stort infotillfälle för personalen. Tidigare hölls 

dessa tillfällen på plats, men på grund av rådande läge med pandemin så har infotillfällen 
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det senaste året hållits via informationsteknologiska program. Under dessa tillfällen kan 

strategiska mål presenteras och då börjar anställda ofta tänka i banor kring 

organisationsförändringar. Några informanter anser dock att förändringsprocesser 

inleds med spekulationer och att anställda börjar känna på sig att något är på gång. Först 

därefter kommer den officiella informationen uppifrån organisationen eller från 

närmaste chef. Informanterna beskriver det konkret som att efter att de har fått höra att 

en förändring är på kommande, så uppstår det ofta en viss oro bland de anställda. En oro 

av att förlora sitt jobb och sina kollegor. 

Det blir ju en viss oro i luften när man sett resultatet, ifall det har varit lite dåligt så vet man jaha 
nu blir det lite såhär igen liksom att, nu kommer de antagligen att sättas igång permitteringar 
igen..och så har de ju varit de sista åren, det har följt samma mönster. (Lisa) 

Många informanter upplever även att organisationsförändringarna de senaste åren har 

följt samma mönster. Så fort det byts ut högt uppsatta personer inom organisationen så 

vill de nya sätta sin stämpel på organisationen och förbättra något. Efter att 

informationen kring förändringen har publicerats eller efter att personer inom 

ledningsgruppen har bytts ut, så följer det en period där anställda väntar på besked om 

det blir uppsägningar eller eventuella permitteringar.  

Vi har ju sett en tendens att när chefer byter så blir det alltid en sånhär ändringsrumba, det här är 
något jag inte riktigt förstår. Alla ska göra sina egna öronmärkningar för organisationen… men det 
känns lite som att människorna byts så ofta där i ledningen så förändringarna kommer lite hela 
tiden. (Fredrik) 

Först när det blir utnämning och en hög chef, så tänker alla “jaha nu blir det förändring och 
förändring betyder YT (samarbetsförhandlingar)”. Alla ska visa och sätta sin egen stämpel, det ska 
bli effektivare, det är allas målsättning. Sen blir det kaos. Så brukar cirkel gå. (Anna) 

De flesta informanter upplever dock att en förändring ofta inte kommer ner på 

gräsrotsnivå, själva genomförandet av den stannar ofta på en högre nivå och därefter blir 

den väldigt dåligt eller inte uppföljd alls.  

De bara kör på den där organisationsförändringen och tror att folk tar sig till den och så efter det 
så endera ser de att den funkar eller inte och ifall den inte funkar så kör de en ny. De ger sig inte 
alltid tid och fokus. (Ville) 

4.2.2 Reaktioner till följd av förändringar  

Informanterna förklarar att det sätt som en förändring lyfts fram på påverkar anställdas 

reaktioner till dem. Förändringens storlek och dess innehåll spelar även en stor roll l, 

vad är det som ska förändras? Är det en förändring som de förstår sig på och kan ta till 

sig eller är det en förändring som presenteras med fina ord? Några informanter lyfter 

fram att anställdas personligheter även inverkar på reaktionerna. En del anställda visar 

inte så starka reaktioner, medan andra anställda tydligt visar att förändringen är positiv 
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eller negativ. Det finns även de som är neutrala i sina reaktioner. Ifall förändringen 

medför eventuella förbättringar inom arbetspositioner kan reaktionerna vara mera 

positiva, men om förändringen medför samarbetsförhandlingar så är reaktionerna mera 

negativa. Några informanter reflekterar över att tiden man har arbetat inom företaget 

även inverkar på reaktionen. Fredrik upplever att många som har jobbat länge inom 

företaget har blivit så vana med förändringar så att de accepteras som något normalt.  

Beror ju förstås på förändringen. Ibland är det ju målsättningen med förändringen så att säga i 
mindre skala, har att göra med mindre organisationssyftet och arbetssätt, då har man lättare att 
relatera till det. Sen när det har det att göra med hela organisationen så nyttan med förändringen 
syns kanske bara där högst uppe när man tittar ner på organisationen. I såna fall är det svårare att 
relatera till den. (Ida) 

Vissa säger direkt nej det här går inte, bara extra bekymmer och andra tycker nåja, om det här är 
det vi ska göra så varför inte. Den tredje gruppen är jätte entusiastiska och vill ha förändringar, 
kanske drömt om egna förbättringar inom arbetspositioner. (Anna) 

Vissa människor har ju mera det där att de ser något positivt i allt, medan andra alltid hittar något 
som kunde göras lite bättre, mera negativt. (Linus) 

En förändring kan även komma så plötsligt och oväntat att de anställda kan ha mycket 

svårt att koncentrera sig på sina vardagliga arbetsuppgifter. Vetskapen om förändringen 

rubbar deras trygghet och de anställda går och väntar på vad förändringen kommer att 

medföra. Lisa beskriver detta i följande citat. 

Det finns ju dom som, som jag har erfarenhet av helt enkelt blir så nervösa så att de kan inte 
koncentrera sig på jobbet utan dom flippar ur lite. (Lisa) 

4.2.2.1 Förändringsmotstånd 

Informanterna är eniga om att de alla har sett förändringsmotstånd under åren och att 

det är något som inte gått att undvika om man har jobbat några år på fallstudieföretaget. 

Motståndet hörs och ses ofta genom negativa kommentarer, vilket ofta leder till rykten 

och spekulationer, men flera informanter upplever att de flesta anställda endast rycker 

på axlarna och suckar lite. De flesta informanter reflekterar över att 

förändringsmotståndet och negativiteten har ökat eftersom förändringarna har kommit 

så tätt inpå varandra de senaste åren. När de anställda har hunnit anpassa sig till en 

förändring så tar det inte länge innan följande förändring kommer, vilket bidrar till att 

mycket negativ energi sprids bland kollegorna. Linus beskriver att till och med han själv 

som vanligtvis är positiva till nya saker har blivit mera skeptisk och negativ till 

förändringar den senaste tiden. 

Det är mera tyst motstånd, eller inte tyst, men på kaffepauser och sen på infotillfällen så när folk 
ställer frågor. Det här att man kanske sprider den här negativiteten kring sig när man pratar, det 
finns nog folk som riktigt utmärker sig på det här sättet, de sprider det negativa pratet. (Ida) 
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Man rycker på axlarna och skakar på huvudet, kanske mer kaffeprat att nej ska vi faktiskt börja 
ändra på dethär nu igen som har fungerat så bra. (Ville) 

Även här lyfts chefens roll och närvaro fram. Anna reflekterar över att chefen bör röra 

sig bland de anställda och bemöta förändringsmotståndet. Chefen bör dementera rykten 

och svara på anställdas frågor kring nya arbetssätt, flytt till nya utrymmen eller andra 

förändringar.  

Man (anställda) samlas och diskuterar, går igenom, kanske sånt som inte är sant, rykten och såna 
saker. Då är det jätteviktig att man som förman rör sig på golvet då den där största stormen pågår. 
Att man är med och svarar på frågor och såna saker. (Anna) 

Förändringsmotståndet kan visa sig genom att anställda arbetar långsammare och 

saboterar lite för förändringens implementering. Vidare kan motståndet även ta sig 

uttryck genom oenigheter kring förändringens nödvändighet. Till sist kan det leda till att 

en del anställda inte orkar med förändringarna och väljer att lämna företaget. Detta lyfter 

Linus upp som ett problem, eftersom företaget då går miste om skolad personal som tar 

med sig sina kunskaper till andra företag.  

Nog har man väl förstås också sett vissa människor som till och med halvt saboterar för att 
förändringen inte ska lyckas, för att de ska bevisa sin åsikt. Lite sådär demonstrativt, jobbar 
långsammare och lite sådär. (Linus) 

På en annan avdelning jag jobbade på förr där det var en stor förändring, så där är det flera som 
har slutat och sagt upp sig, de orkade inte med förändringen och tyckte inte om sättet att arbeta 
på. (Ville) 

Majoriteten av informanterna reflekterade över ålderns inverkan på reaktionerna. Några 

informanter anser att det generellt kan vara äldre människor som gör mera motstånd än 

yngre, informanterna menar att orsaken ofta är att äldre har varit med om så många 

förändringar. En annan åsikt som lyfts fram är att anställda som jobbat längre inom 

organisationen tar förändringen med ro eftersom de har blivit så vana. Gemensamt för 

vad som framkom i nästan alla intervjuer var anställdas ökade oro när de närmar sig 50 

år. På fallstudieföretaget har det under flera organisationsförändringar blivit så att 

anställda som börjar närma sig pensionsålder har fått sparken, något som informanterna 

inte förstår. Många informanter anser att rädslan för att förlora sitt jobb inte borde öka 

ju äldre anställda blir, det är ju då som de har samlat på sig mera erfarenhet och kunskap.   

Rädslan att inte platsen ska finnas kvar, ju äldre man blir så ju mer ökar kanske oron, fast det 
borde vara tvärtom att ju äldre du blir desto mer erfarenhet har du och du är oersättlig. […] Jag 
vet att många kollegor tar jättestor stress över det här. (Ville)  

Många gånger tycker jag att jag sett kollegor gå från andra avdelningar, såna som är duktiga på 
sitt jobb, och då blir man ju såhär att jaha okej, på vilka grunder sparkar ni den här människan. 
(Lisa) 
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Vidare beskriver informanterna att det kan variera från avdelning och från chef till chef 

hur detta sköts, men Fredrik upplever att det borde finnas en större balans mellan yngre 

och äldre som får gå. Vidare upplever han att anställdas människovärde inte alltid 

beaktas i uppsägningsprocesserna. Anställda kan ofta ha väldigt lite tid på sig att plocka 

ihop sina saker innan de måste lämna arbetsplatsen. Avsaknaden av människovärde 

efter en lång tid inom företaget beskriver han som en av de jobbigaste sakerna som 

kollegor har upplevt när de har avskedats. 

Det har varit något nödvändigt ont när man blir 55 till exempel. Då är det ungefär att de ska bort 
till alla priser och man försöker hitta det här ”pensionsputki” som man säger och så försöker man 
gå in på såna saker, men man ser som inte värdet i…man gör det fult. […] Jag tycker nog att har 
du jobbat + 20 år i ett företag så måste man nog få lite mera människovärde. (Fredrik) 

Ville berättar att anställda och kollegor som har fått sparken i samband med 

organisationsförändringar efteråt har drabbats hårt psykiskt. Depression beskrivs som 

exempel på en följd och anställda har beskrivit känslan av förlust. Allt som de har byggt 

upp under många år i företaget har raserats med en enda organisationsförändring.  

4.2.3 Förändring med distansjobb 

Det senaste året har inneburit mycket distansjobb, vilket har varit en stor omställning 

och konkret förändring för många. Tidigare har de anställda på fallstudieföretaget till 

största delen jobbat på kontoret och för alla informanter var distansjobb relativt nytt. De 

upplever att förändringen med distansjobb har varit både positiv och negativ. Positiva 

sidor har varit att de har fått en bättre balans i livet, haft mera tid för familjen och mera 

fritid. Transporttiden till och från arbetsplatsen kan anställda nu prioritera på annat. 

Ville lyfter fram hur distansjobbet gjort att man kunnat fokusera mera på sin hälsa och 

hur man hållits frisk mycket längre nu än vad man gjorde förr när man jobbade på 

kontoret. Detta har medfört mera energi, ork och arbetsmotivation.  

Jag tycker jag har varit mer utvilad, haft mer motivation och mer ork då jag jobbat hemifrån, 
kunnat motionera och sådär. Så länge man är frisk och kry så har man mer energi och mer 
motivation så det hänger lite ihop. (Ville) 

Andra positiva och överraskande sidor med distansjobb som anställda upplever är hur 

bra tekniken fungerar med möten via informationsteknologiska program, man både hör 

bra och ser kollegor bra via webbkameror. Anställda upplever även att distansjobb 

medför en större flexibilitet än tidigare och de kan till och med arbeta mera effektivt 

hemma. Det finns inte lika många störningsmoment som på arbetsplatsen och man tar 

inte lika långa pauser. 
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Före Corona hade jag aldrig jobbat hemifrån, men nu under corona har jag jobbat 80% hemifrån 
och det har gått förvånansvärt bra. Jag trodde man skulle bli utan att göra ganska snabbt, men det 
är nästan ännu mer att göra hemifrån. Man får mycket mer gjort. (Ville) 

Dock medförde inte distansjobb positiva känslor för alla till en början. Det blev en stor 

och plötslig förändring där mycket stannade upp. Några informanter nämner hur de var 

tvungna att hitta nya sätt att arbeta och samarbeta på och arbetsmotivationen var för 

många väldigt låg när de övergått till distansjobb. Ida beskriver hur det tog tid att 

anpassa sig till sin nya vardag, men när man väl vant sig, hittat nya sätt och insett att 

detta är det nya normala, så steg motivationen igen. Vidare nämner Fredrik hur man nu 

borde använda sig av diskussionsgrupper där man tar del av anställdas erfarenheter 

kring distansjobb, både positiva och negativa aspekter. Därefter kunde man använda sig 

av den här informationen för att hjälpa och stöda de som har svårt att svänga negativa 

sidor till positiva. 

Jag tror de flesta som jobbat distans nu har sett både + och -. Jag tycker det vore viktigt att man 
nu skulle ha diskussionsgrupper där man tar redan på hur människorna upplever + och -.  Och att 
de som skulle se jättemycket minus då skulle kunna ta plus från andra (Fredrik) 

Negativa sidor som distansjobb medför är avsaknaden av kollegorna. Den sociala biten 

är viktig för arbetsmotivationen och trivseln på arbetsplatsen. Informanterna lyfter fram 

hur det nu endast är fokus på jobb och inte så mycket småprat. De upplever även att man 

går miste om mycket informell information, sådan information som brukar komma fram 

på lunchpauser eller i korridorerna. Även utvecklingsidéer är svårare att få framåt på 

distans och det finns en risk för att idéerna glöms bort eller inte kommer fram till rätt 

personer när det är aktuellt. 

Det faller bort en ganska viktig del, du vet inte nånting vad folk håller på med. Det är bara arbete 
och det är nog lite trist. Annars brukar man ju sitta och prata om sig och sitt, barnen och kanske 
vart man planerar att resa. Allt sånt faller ju bort.. folk sitter hemma i sina egna små kontor, så 
man är ju nog ganska isolerad. (Lisa) 

Sociala sidan är en sak, men utvecklingsidéer som inte snappas upp nu.. mycket sånt kommer fram 
i kaffesnacket eller på lunchen i förbifarten, men den sidan hamnar helt bort nu. Och har du en 
idé nu så är det mycket svårare att få tag på de personer som det berör. (Anna) 

Jag får energi av människor så tycker om att vara där andra människor är, även om jag i framtiden 
får jobba hemma så tror jag nog att jag kommer fara ganska ofta till kontoret. (Linus) 

Vidare upplever Anna, Ville och Lisa att chefens inverkan har blivit allt viktigare i och 

med distansjobb. Chefen bör finnas där för sina anställda och visa sitt stöd, eftersom 

distansjobb kan medföra många utmaningar. Anställda kan lätt känna sig utanför, 

eftersom det kan vara svårt att involvera alla i allting. Det kan också vara svårt att känna 

till allt som är på gång när man går miste om mycket informella diskussioner i 
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korridorerna och så kallat ”kaffeprat”. Anna beskriver chefens roll med distansjobb och 

hur närvaro är av största vikt. 

Det ställer ju väldigt mycket mera krav på förmän med distansarbete. Du måste minnas hela den 
här orkestern du har kring dig och inte bara de här som sänder mail varje dag. Du måste komma 
ihåg att involvera och aktivera de som jobbar i det tysta också, för det är ofta de som har den här 
kunskapen. (Anna) 

Chefens stöd tas även upp konkret då Ville lyfter fram hur chefer varit i kontakt med 

hans team och kollat hur det går för dem, vilket har varit uppskattat. Vidare beskriver 

han hur det känns som att cheferna har märkt att anställda jobbar effektivt hemifrån och 

det har i sin tur lett till att anställda har fått mera ansvar.  

Våra närmaste chefer, de har förr varit lite mer… de har låtit oss få mer ansvar nu, de har märkt 
att det funkar och att vi sköter oss hemifrån så lite lösare tyglar och mer tillit. Så det har varit mer 
avslappnade chefer också så har fungerat bättre med cheferna också än tidigare! (Ville) 

Informanterna ombads reflektera över hur man borde motivera anställda till att arbeta 

på distans. De lyfter fram att detta är en svår sak att göra och något relativt nytt, men att 

det i framtiden borde vara upp till var och en att bestämma om de vill jobba på distans 

eller på kontoret. Stefan upplever att man inte ska tvinga anställda till något, det finns 

anställda som behöver få fara till kontoret och de ska även få göra det i fortsättningen. 

Man ska inte sätta krav, man ska se det (distansjobb) som en möjlighet. Det finns ju såna som 
behöver få fara till kontoret och de ska också få fara dit. (Stefan) 

Anställdas levnadssituation inverkar mycket på dessa val. Några faktorer som lyfts upp 

är småbarn, husprojekt och transporttiden till arbetsplatsen.  Handlingar som 

informanterna upplever att deras arbetsplats har tagit för att motivera de anställda för 

att jobba på distans är att de har fått låna hem utrustning och på så sätt få bättre 

ergonomi till hemmakontoret, vilket har varit uppskattat. Distansjobb är det som gäller 

i nuläget och flera informanter upplever att det i framtiden kommer att bli ett stort steg 

att återgå till vanligt kontorsarbete. 

Det här känns ju normalt liksom, det känns konstigt att behöva gå tillbaka till arbetet, det kommer 
bli som en tröskel att ”ojnej, vad jobbigt att stiga upp på morgonen och åka iväg”. (Lisa) 

4.3 Delaktighet 

Majoriteten av informanterna upplever att anställda inte har möjlighet att vara delaktiga 

i förändringsprocesser, endast två informanter upplevde att de kan vara delaktiga. De 

flesta informanter jämförde fallstudieföretaget med finländska armén med flera 

dimensioner. Det kommer order från högsta nivån och sedan förväntas anställda handla 

därefter. Informanterna reflekterar över att många anställda antagligen skulle vilja vara 
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med och påverka i ett tidigt skede av förändringsprocesser, men att man inte kan 

involvera alla i allt. Det finns några utmaningar med att involvera för många anställda i 

förändringsprocesser och tidsbrist lyfts fram som en av dem. Planering inför 

förändringsprocesser görs som ett tillägg till de vanliga arbetsuppgifterna och det kan 

vara mycket tidskrävande. En annan utmaning är att beslut fattas mycket långsammare 

om man involverar för många anställda.  

Om man börjar fråga av alla så går det ju nog ganska långsamt framåt. Å andra sidan om man inte 
frågar av någon så tar det istället mycket längre för folk att acceptera den här förändringen om den 
inte känns logisk. (Ida) 

Själva processen att utveckla går kanske lite långsammare, ju mera människor ju mera åsikter och 
diskussioner blir det, men sedan har du ju som, vad ska man säga, ambassadörer ut i 
organisationen som gör att informationen tas emot lättare. (Linus)  

Lisa lyfter fram hur det alltid finns anställda som gärna skulle vara delaktiga och ofta 

berättar sina åsikter till kollegor, men sedan då det väl gäller att lyfta fram åsikter på 

något informationstillfälle eller liknande så förblir personerna tysta. 

Det är ju ofta så att då folk sitter på sin egen plats så är det mycket feedback och kommentarer, 
men sen då det verkligen gäller så då kanske de där samma personerna..då har de ingenting att 
säga. (Lisa) 

När besluten om en förändring kommer så kan de ofta komma utan större förvarning 

och då upplever informanterna att det inte spelar någon roll vad de tycker om 

förändringen. Lisa beskriver att det inte är så uppskattat att kommentera besluten som 

redan tagits. 

Domdär besluten brukar nog fattas så att de kommer bara mittiallt utan att du har nån möjlighet… 
och då vill de att du sedan ska kommentera besluten i efterhand, det känns väldigt obekvämt på 
nåt vis. (Lisa) 

Informanterna reflekterade över hur besluten görs för vem som får vara delaktig och 

påverka förändringsprocesser. Några upplever att de inte känner till hur besluten kring 

detta tas, men majoriteten av informanterna menar att det är någon högre upp i 

organisationen som fattar dessa beslut och involverar personer som de anser bäst 

lämpade för just det projektet. Linus upplever att deras arbetsplats har blivit bättre på 

att försöka involvera anställda från olika nationaliteter, av olika kön och från olika 

avdelningar för att få olika synpunkter på förändringsprocesser. Han upplever dock att 

den som väljer ut personer oftast väljer sådana som hen känner, men att detta är något 

som borde funderas på för att få en ännu större diversitet.  

Ibland blir det ju lite sådär att man ser inte alla möjligheter det finns att involvera människor som 
man inte känner och vad de skulle kunna. (Linus) 
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Några informanter upplever att de som fattar beslut inte alltid har koll på hela bilden och 

Ida beskriver att det känns som att experterna inom områdena på golvnivå sällan eller 

aldrig blir tillfrågade.  

Jag har fått en bild av att det är våra höga inflytelserika personer i ledningen som säger och 
bestämmer hur det ska vara och som… och ibland känns det som att de tror att de vet bäst, men 
att experterna inom området blir sällan tillfrågade. Har aldrig hört om nåt sånt. (Ida) 

Alla informanter är eniga om att ju mera delaktiga anställda har varit, desto mera positivt 

inställda är de till själva förändringen. Dessutom har de i såna fall haft mera tid på sig 

att förbereda sig på förändringen och den kommer inte lika plötsligt.  

Har du varit på nåt sätt delaktig så har du ju redan startar processen i ditt huvud, då går det ju 
också fortare. Får du det som en order – do it, då är det nog först ”kärringen mot strömmen”. 
(Fredrik) 

Dock upplever Anna och Ville att alla anställda nödvändigtvis inte är så intresserade av 

att vara delaktiga i förändringsprocesser. En orsak de lyfter fram är att en del anställda 

är nöjda så länge de har kvar sina arbetsuppgifter och att de tänker att det finns andra 

som får ta hand om förändringsprocesser.  

Jobb är jobb. Många människor är nöjda med att sköta sitt eget lilla område, de är kanske inte så 
intresserade av vad grannen gör utan mer fokuserar på sitt eget skrivbord. Om man har en sån 
inställning så är man kanske inte så intresserad av förändringar heller så länge man har sitt 
skrivbord kvar. (Anna) 

Jag tror att vår arbetsplats säkert har en hel de personal som inte funderar på nåt annat än 
förändringar och “way of working” metoder. (Ville) 

Informanterna ombads reflektera över hur anställda kunde involveras mera i 

förändringsprocesser. De flesta tyckte att detta var en svår fråga att ta ställning till och 

att det är lätt att klaga, men svårt att säga hur man borde göra. Några förslag ges ändå, 

man kan till exempel fråga experter inom olika områden och höra deras synpunkter. 

Det skulle ju vara bra om man skulle kunna identifiera de här områdena, experterna, och 
respektera och uppskatta dem så mycket så att helst någon skulle bli tillfrågad. (Ida) 

Fredrik ger ett annat förslag på hur man kunde gå tillväga för att involvera fler anställda 

i förändringsprocesser. 

Jag skulle vilja att man skulle ha lite såhär att man intervjuar eller kollar upp saker och ting på 
olika nivåer i organisationen före man gör, så att man får en uppfattning. Ledaren ska ju göra 
beslut, det är deras uppgift, så där finns det inget. Men att man skulle kolla upp saker lite bättre 
före man gör beslut. Att man får lite mer sådär, ”har vi tänkt igenom allting”. (Fredrik) 

Lisa reflekterar över att ifall det i anställdas ögon är frågan om en negativ förändring så 

skulle inställningen till förändringen inte bli mera positiv även om anställda vore mera 

delaktiga. 
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Det kan ju hända att man skulle ha lite positivare inställning om man skulle ha varit delaktig i ett 
tidigare skede, men att om det är en negativ förändring så då vet jag inte. Då har det ju ingen vidare 
betydelse. (Lisa) 

Chefens roll för att få anställda att känna sig delaktiga är mycket väsentlig vid en 

förändring. Några informanter lyfter fram hur chefen borde visa ett aktivt stöd för de 

anställda. Anna lyfter även fram hur chefer och mellanchefers syn på förändringar 

inverkar mycket eftersom de i sin tur kan involvera sina team och på så sätt effektivera 

förändringsprocessen. 

Viktigt för förmän att hålla anställda ombord på förändringsprocessen och att de känner sig 
delaktiga i processen och kan påverka, och att de har en förman som verkligen är på deras sida och 
inte drar igenom en egen förändring och sen lämnar. (Anna) 

4.4 Arbetsmotivation och hur anställda motiveras till förändringar 

Informanterna ombads reflektera över vilka faktorer som påverkar deras 

arbetsmotivation. En informant lyfte fram att en balans i livet med arbete, familj och 

fritid kan ses som en motivationsfaktor. Vidare varierade informanternas svar, men 

många av dem upplevde att kollegorna, arbetsgemenskapen och att få jobba med andra 

människor hade en stor inverkan på arbetsmotivationen. Känslan av att man behövs och 

kollegornas förtroende har även en stor inverkan på motivationen. Informanterna ansåg 

också att chefen har en stor inverkan på arbetsmotivationen. Chefen ska ha ett 

förtroende för de anställda, vara rättvis och lätt att komma överens med. 

Arbetsstämningen och miljön påverkar även arbetsmotivationen, samt att man som 

anställd har arbetsuppgifter man trivs med.   

Chefer och andra kollegor, att de känner förtroende för en. De vet att ger de mig en uppgift så 
klarar jag av den och att de litar på att jag fixar den. (Ville) 

Framför allt att du känner att du behövs. En grundläggande trygghet också och kan vara svårt att 
känna motivation om du inte känner dig trygg i dig själv. (Anna) 

Att man har ett jobb man trivs med, så att du själv lite kan strukturera dagen lite hur du gör och 
när du gör vad och att man har den där friheten. Det är jättemotiverande för mig. (Linus) 

Stefan beskriver hur målsättning och förväntningar fungerar som en motivationsfaktor, 

både andras förväntningar men även de egna. Den egna målsättningen kan sättas lite 

högre än alla andras, så motiverar det ännu mera. 

Om man känner av vissa förväntningar från teamet och förmannen så kan man sätta dem lite högre 
åt sig själv, det motiverar alltid. Gemenskapen inom teamen är också motiverande, det är roligt 
att fara till jobbet. (Stefan) 
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Den monetära motivationsfaktorn i form av lön framkom endast i två intervjuer och 

Fredrik beskriver hur positiv respons från kollegor och kunder värmer mera än en 

löneförhöjning.  

Det är ju klart man är glad för en löneförhöjning, men det är inte alltid bara sådant utan det är 
mera på sånhär soft values. […] Det känns oberoende av ålder när man får en klapp på axeln. 
(Fredrik) 

Några informanter lyfte fram motivationsfaktorer som att få vara med och påverka. De 

upplever att det är viktigt att kunna få fram sina idéer och förslag och sedan se att något 

förbättras av deras idéer. Ida menar att ifall det inte finns en möjlighet att vara med och 

påverka så tär det på motivationen. 

Att jag kan vara med och påverka är en sak som absolut är (en motivationsfaktor), speciellt vad 
man nu än ska göra. Om man inte har någon möjlighet att påverka vad som sker eller föra fram 
sin egen åsikt så då är det ju, det tär nog på motivationen. (Ida) 

Vidare lyfts motivationsfaktorer fram i form av att arbetsplatsen erbjuder omväxlande 

uppgifter och skolningar. Fallstudieföretaget har erbjudit anställda olika skolningar 

under åren, något som flera informanter lyfter fram som motivationsfaktorer och som 

en fin gest från arbetsplatsen.  

Informanterna ombads beskriva hur deras arbetsplats försöker motivera sina anställda 

till förändringar. Linus ger exempel på så kallade ”change management” skolningar som 

arbetsplatsen erbjuder och att många skulle ha stor nytta av att ta del av sådana 

skolningar för att få en större inblick i vad förändringsarbete går ut på. Förutom denna 

synpunkt så upplever nästan alla informanter att deras arbetsplats inte är så bra på att 

motivera sina anställda till förändringar. Då arbetsplatsen försöker motivera till 

förändringar så kan motiveringarna ibland upplevas som lösa begrepp och tvivelaktiga 

förklaringar. Ville upplever att fallstudieföretaget eventuellt försöker ta modell och 

inspiration från andra företag, men att detta inte alltid fungerar så bra, eftersom 

modellerna ibland kanske tas från framgångsrika företag, verksamma inom andra 

branscher. Bara för att en förändring har lyckats inom en viss bransch så betyder det inte 

att den kommer att lyckas på fallstudieföretaget.  

Vidare beskrivs det hur det hur de fördelar som arbetsplatsen försöker lyfta fram vid 

förändringar inte alltid tas emot med öppna armar av de anställda. Lisa lyfter fram hur 

de anställda på golvet vet vad det i praktiken innebär ifall arbetssätt ska förändras, 

medan de som sitter högre upp i organisationen inte alltid tänker utifrån de anställdas 

perspektiv.  
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Många gånger skulle jag säga att vi som gör riktiga jobb, vi vet ju mer än förmännen, vi vet vad det 
betyder i praktiken. Man är ju nog mer själv sådär att ”okej, ni får säga vad ni vill, men jag ser ju 
resultatet sen, jag ser ju vad det faktiskt blir till” medan de är sådär mer ”tjo och hej nu ska vi göra 
nånting nytt”. (Lisa) 

Informanterna ger förslag på hur arbetsplatsen kunde bli bättre på att motivera anställda 

till förändringar. Ville anser att ledningen borde satsa mera på att sprida budskapet kring 

förändringar till mellanchefer så att de i sin tur kan föra ordet vidare. Vidare anser flera 

informanter att förändringar borde tas ner några steg i organisationen. De upplever att 

det saknas ett stöd för de anställda i förändringsprocesserna och att företaget borde gå 

mera ner på personnivå. Ida beskriver hur det i dagsläget kan vara svårt för anställda att 

relatera till förändringar och förstå vad som förväntas av dem. 

De (ledningen) skulle borda vara bättre på att övertyga mellanchefer i organisationer så att de kan 
ta det till sig och föra vidare budskapet. Det är lite som trasiga telefonen, budskapet går inte hela 
vägen ner alla gånger. (Ville) 

Jag upplever inte att några infotillfällen på nån hög nivå i organisationen motiverar mig, att sitta 
och lyssna på vad de säger, varför de tycker förändringar är bra. Man borde nog komma lägre ner, 
lite närmare folk. […] Det (förändringen) är nog bara nånting allmänt som de pratar om och så 
känns det lite som att ”okej, vi andra fortsätter som förr”, kanske för att vi inte alltid ser vart vi är 
på väg och vad som förväntas av oss. (Ida) 

Några informanter reflekterar över att motivationen lider då förändringar kommer för 

ofta. Eftersom det har förekommit många förändringar de senaste åren på 

fallstudieföretaget så har många anställda slutat tro på förändringar. Lisa beskriver hur 

alla omorganiseringar, permitteringar och uppsägningar har gjort att förtroendet för 

arbetsplatsen har minskat. 

Det är lite som räven och fåret, ropar man alltför mycket att räven kommer så är det ingen som 
tror på det till sist. Så har det varit lite på vårt jobb då vi har haft så mycket 
organisationsförändringar, vi har lite slutat tro på dem. (Ville)  

Fast man nu tycker man är ganska såhär att det fungerar bra med förändringar, men man blir nog 
ändå såhär.. […] I och med att vi har haft väldigt mycket förändringar, omorganiseringar, 
permitteringar, uppsägningar och man har sett många kollegor gå, så det har nog tagit på 
förtroende för firman. Det tar nog på motivationen, man känner sig dåligt behandlad. (Lisa) 

4.5 Kommunikation 

Kommunikationen har en stor inverkan vid en förändring. I denna del presenteras 

anställdas åsikter kring hur kommunikation i allmänhet fungerar på fallstudieföretaget 

och kommunikation när det gäller förändringar. 

Den interna kommunikationen upplever de flesta informanterna att fungerar bra och att 

kommunikationen är något som fallstudieföretaget har satsat på. Fallstudieföretaget 

använder sig av flera interna nyhetskanaler och på vissa kanaler kommuniceras mera 

formell information, medan det på andra kanaler förekommer mera informell 
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information och diskussionsforum. Flera informanter anser att fallstudieföretaget skulle 

klara sig med färre kommunikationskanaler än vad de använder sig av i nuläget. Överlag 

kommuniceras det mycket inom fallstudieföretaget, de flesta informanter upplever att 

det nästan kommuniceras för mycket. De upplever att alla olika kommunikationskanaler 

och mängden information gör att det ibland kan vara tidskrävande och svårt att hitta den 

information de söker. Dock reflekterar Anna över att anställdas ålder eventuellt kan ha 

en inverkan på hur väl de hittar den information de söker.  

Tycker inte jag har tid att följa med all information som kommer upp, det kommer så mycket så 
man har inte en chans att följa med allt. (Stefan) 

Ska du följa med all information som publiceras på de här kanalerna så hinner du ju inte med 
något annat än att läsa den här informationen. Du måste nästan fara som en plogbil och läsa det 
du tycker är mest väsentligt. (Fredrik) 

Det är svårt att hitta, alla säger det säkert. Det är svårt att hitta det du söker och hålla reda på vad 
som är på gång. (Anna) 

Ida beskriver hur det ibland känns som att den information som kommuniceras åt de 

anställda känns som att den egentligen skulle vara vinklad åt media. Vidare reflekterar 

hon över att intern information lätt sprids utåt och att det kanske är orsaken till att 

informationen är skriven på ett visst sätt. 

Intern information i vårt företag sprids ganska lätt utåt, så man kan ju inte direkt säga att det som 
står på vårt intranät är bara för personalen, för du kan ibland läsa samma information följande 
dag i lokaltidningen. (Ida) 

Informanterna reflekterar över att hur väl kommunikationen fungerar på olika 

avdelningar kan variera och Lisa menar att det beror mycket på chefen och på hurudana 

system som implementerats på avdelningen för att få ut information till de anställda.  

Det är lite från förman till förman, vissa avdelningar har ju ett väldigt inarbetat system liksom med 
informationen hur de skickar ut, påminner och såhär. […] Har du en bra förman, då går nog den 
där förändringen ganska bra, han lotsar igenom teamet. Har du inte så bra förman så kan det vara 
lite värre nog. (Lisa)  

Kommunikationen kring en förändring brukar på fallstudieföretaget ske via olika 

infotillfällen. Fredrik upplever att arrangemangen kring de stora infotillfällena har 

förbättrats den senaste tiden. Tidigare deltog de anställda fysiskt på infotillfällen, men i 

dagens läge ordnas de via olika informationsteknologiska program. Detta medför flera 

fördelar. Det är ett kostnadseffektivt sätt, företaget behöver inte betala för transport till 

och från infotillfällen, hyra av utrymmen och så vidare. Vidare har mera anställda 

möjlighet att delta på infotillfällen då de kan delta via sin egen dator. Förutom 

infotillfällen så publiceras informationen gällande förändringar i de interna 

kommunikationskanalerna så att alla kan ta del av den. Ida upplever dock att den 
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information som presenteras på infotillfällena inte går in på djupet, utan behandlar 

samma information som redan delgetts i skrift åt de anställda via de interna 

kommunikationskanalerna.  

Den senaste tiden så har det ofta kommit en kallelse till ett infotillfälle och samtidigt kommer det 
en information i de interna i kanalerna där det berättas att det ska ordnas infotillfälle. Men sen på 
infotillfället berättar de ofta samma saker som står på de interna kanalerna. Man får som inget 
nytt då. […] Folk förväntar sig kanske vid ett infotillfälle att det ska gås in lite mer på djupet. (Ida) 

Ifall en förändring gäller permitteringar så brukar individuella möten hållas med den 

egna chefen där man går igenom blanketter och ser till att anställda har förstått vad 

permitteringen går ut på.  

Jag tycker överlag att den interna kommunikationen fungerar bra. Just med förändringar ifall det 
har varit permitteringar och uppsägningar. Jag tycker nog vi har fått den informationen vi har 
behövt. (Lisa)  

Många informanter lyfter fram vikten av kommunikationen vid en förändring och att det 

inte kan bli för mycket kommunikation. Speciellt viktigt är kommunikationen ifall 

förändringen upplevs som hotfull, än en gång har chefen en viktig uppgift att finnas där 

för sina anställda. Chefen bör vara transparent i sin kommunikation till de anställda och 

inte bedriva en dold agenda.    

Kommunikation är nog A och O. Det kan inte bli för mycket fast man sitter på möte efter möte. 
Bättre det än att folk känner att de inte vet vad som är på gång. (Linus) 

Det kan inte bli för mycket kommunikation. Speciellt om det är något som upplevs som hotfullt, 
då är det väldigt viktigt att du (som förman) kommunicerar mycket och tydligt och inte håller 
någon egen dold agenda som kommer fram på fel sätt. Du bör vara så öppen du kan vara och inte 
ljuga någonting. (Anna) 

Några informanter upplever att det kan vara svårt att hitta en balans i hur mycket som 

ska kommuniceras åt de anställda eftersom det finns en risk att informationen inte alltid 

stannar inom organisationen. Vidare menar Anna att alla anställda kanske inte behöver 

veta allt som går att veta om vissa förändringar, utan att det räcker att man känner till 

sådant som berör den egna avdelningen. Dock upplever hon att det är en balansgång, det 

finns tillfällen då det vore bra att känna till saker som inte berör den egna avdelningen. 

4.6 Vision 

Visionen bakom en förändring upplever informanterna som mycket viktig. Den ger 

anställda en bild över varför en förändring behövs och utan en vision så är det svårt att 

styra sin målsättning på jobbet. Ett dilemma som de flesta informanterna lyfter fram är 

att visionen till en förändring nog förmedlas åt de anställda, men anställda inte alltid 

uppfattar den. Orsaker som informanterna lyfter fram är att visionen kan vara otydlig 
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och att anställda inte ser nyttan med den. Stefan och Lisa beskriver hur visionen kan 

kännas som fina ord och idéer och som att det är något som företaget vill visa upp och 

driva igenom. 

Ofta har man ju känt att det har varit flummigt och fina ord, men man vet inte riktigt vad som 
egentligen händer. (Stefan) 

Det är ofta det där att de ska visa upp nånting och det ska drivas igenom någon förändring. Jag 
skulle nog säga att alla gånger så vet inte vi riktigt varför vi gör nånting, ibland är det faktiskt så 
man funderar liksom att vad är hela den här nyttan med det hela. (Lisa) 

Många informanter beskriver hur det ofta känns som att det finns en dold agenda bakom 

visionen. De upplever det som att hela sanningen inte förmedlas åt de anställda och Lisa 

beskriver hur man som anställd inte alltid vet vad ledningen vill uppnå. 

Ibland känns det faktiskt som att de (ledningen) har en ”hidden agenda” där, du vet inte riktigt 
vad de vill uppnå. (Lisa) 

Några informanter reflekterar över att visionen borde vara mera anpassad med tanke på 

anställdas olika personligheter. Alla anställda tänker inte på samma sätt, en del vill ha 

information mera faktabaserat, medan andra vill ha det på något annat sätt. Det som är 

normalt för en anställd behöver inte vara normalt för en annan. Linus lyfter fram att 

vissa saker kanske kan vara så självklara för ledningen så att när de kommunicerar 

visionen så tänker de inte i samma banor som anställda längre ner i organisationen. 

Jag tror ofta att när ”top management” förklarar vissa saker, det är så självklart för dem vissa 
saker. De glömmer då att några nivåer ner, så finns det såna som inte tänker i samma banor 
dagligen som de här gör, så de ser inte det på samma sätt. (Linus) 

Ett annat problem med visionen som Anna lyfter fram är hur det kommer nya visioner 

och idéer allt för ofta, vilket leder till att förändringsprocesser inte blir helt färdiga. En 

förändringsvision borde ges tid för implementering och ledningen får inte vara för otålig.  

Den där visionen kan vara lite olika för det kommer så mycket nya saker hela tiden. Man tar inte 
det kanske och orkar engagera sig hela tiden för det är alltid nya visioner, nya idéer och sånt. Det 
blir inte färdigt. […] Ledningen får inte vara för otålig för det tar väldigt länge att få i stånd en 
förändring. (Anna) 

Några informanter upplever att det borde satsas mera på visionen eftersom det är av 

största vikt att anställda förstår varför en förändring ska genomföras. Budskapet borde 

även vara väl förankrat för att det ska finnas en tilltro till förändringen. 

Det skulle nog behöva vara bättre förmedlat det här budskapet till varför vi ska anstränga oss och 
göra en sånhär organisationsförändring. […] Det är jätteviktigt, det ska nog vara bra förankrat, 
måste ju finnas en tilltro till att vad som ska bli bättre och att man ska göra den här 
organisationsförändringen.  (Ville) 
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4.7 Delmål och uppföljning av förändringens resultat 

Lisa anser att delmål i en förändringsprocess brukar uppmärksammas i form av att 

fördelar med förändringen lyfts fram i någon form av statistik. Alla andra informanter 

upplever att uppmärksammandet av delmål inom en förändringsprocess saknas helt 

inom fallstudieföretaget. De är alla eniga om att det vore mycket viktigt att 

uppmärksamma delmål. En förändringsprocess kan vara motsträvig i början och därför 

vore det mycket viktigt att vartefter indikera hur långt man har kommit i processen. 

Fredrik ger med hjälp av sina tidigare erfarenheter exempel på hur detta kunde göras. 

Kurvor och tidsbegrepp kunde användas för att presentera hur långt man har kommit 

och vart man är på väg.   

Vi hade en förändringsprocess där en visade med kurvor och tidsbegrepp var vi är och var vi har 
varit. Jag gillade den formuleringen. Det skulle var psykologiskt viktigt med delmålen att få dem 
definierat. (Fredrik) 

Vidare anser några informanter att den finländska kulturen kan inverka på att delmål i 

en förändringsprocess inte uppmärksammas. Linus och Fredrik menar att finländare 

borde bli bättre på att hylla varandra för goda prestationer och stanna upp och fira små 

segrar.  

Firas överlag är vi ju jättedåliga på, vet inte om det är finskt... Lite bättre har vi blivit med åren, 
men överlag så är det nog på nåt vis i vår mentalitet att man ska bara göra. (Linus) 

Man måste ju inte fira i champagne, utan räcker ibland med att man säger ”vi ska vara glada att vi 
har kommit hit”. (Fredrik) 

Anna beskriver att delmål skulle vara speciellt viktigt i en större process som berör 

många anställda och som kräver att ledningen får hjälp av de anställda för att kunna 

genomföra processen. Vidare upplever Ville att uppmärksammande av delmål skulle 

bidra till att uppföljningen av förändringen skulle bli bättre. 

Ibland har det förekommit mera informella tillfällen utanför arbetstid i form av 

bastukvällar eller rekreationsevenemang. Ida lyfter fram hur sådana tillfällen har 

lämnats bort de senaste åren på grund av kostnadsbesparingar. Hon upplever att det 

skulle ha funnits andra saker att spara in på än de saker som inverkar på personalens 

motivation och välmående. Anställda kan få ett ”tack” eller ”bra jobbat” i något möte, 

men det är allt. Det finns även många som jobbar väldigt hårt, men som aldrig får beröm, 

vilket kan leda till att de till slut väljer att byta arbetsplats. 

Det är jättemånga som faktiskt kämpar jättehårt och aldrig har fått det här.. på något vis att man 
kan känna att ”jess nu har vi kämpat och jobbat hårt och nu får vi slappna av lite och sen fortsätter 
vi igen”. Det har blivit lite så att nu fortsätter och fortsätter de bara. Faktum är att vissa såna 
personer lämnar firman idag och söker sig vidare. (Ida) 
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Majoriteten av informanterna upplever att uppföljning av förändringen saknas och alla 

menar att de aldrig har sett en konkret presentation av resultatet av en förändring. 

Informanterna är eniga om att deras arbetsplats borde bli mycket bättre på att lyfta fram 

både de små segrarna och resultatet av förändringen. I dagens läge menar informanterna 

att de anställda inte vet ifall allt jobb de gjort i samband med förändringen verkligen 

ledde till något bättre. Det gör att de anställda ibland kan ifrågasätta förändringens 

behov. 

”Follow up” och jämförelse före och efter, det finns inte. Det kommer bara, nu ska det komma en 
förändring, så blir den implementerad, punkt slut. Sen går livet vidare. Ingen pratar sen om 
resultatet av förändringen, vad innebar det i praktiken. (Anna) 

Vad hände på riktigt, hur mycket sparade vi eller hur effektivare blev vi. Det kan jag inte komma 
ihåg en enda gång. Ibland känns det kanske som att vad var nu hela idéen bakom den här 
operationen om det inte syns sen, inget resultat och ingen tar upp det och går tillbaka och såhär 
mycket bättre blev vi […] Så känns som att vi gör bara en massa förändringar, men inget blir 
kanske bättre.. eller vi vet ju som inte om det blir bättre (Ida) 

Några informanter reflekterar över att det kan vara svårt att mäta ett resultat av en 

förändring, men ifall det finns en målsättning i början så borde den i alla fall kunna 

mätas, ifall målsättningen har lyckats eller ej. Anna ger ett förslag på att man kunde 

jämföra hur företaget skulle ha sett ut idag om de hade fortsatt som förr och därefter 

presentera detta för de anställda. Resultatpresentation av förändringen skulle behövas 

för att motivera anställda till att förhålla sig positivt till förändringar.  

4.7.1 Hur väl hålls en implementerad förändring kvar inom 
organisationen? 

Informanterna upplever att förändringarna på deras arbetsplats brukar hållas kvar för 

det mesta, i alla fall de större förändringarna. Mindre förändringar som saknar lika stort 

”ägandeskap”, som Anna kallar det, har en större tendens att misslyckas. Ville beskriver 

att det i vissa fall kan vara ”så enkelt” som att man som anställd i fortsättningen 

rapporterar åt nya personer, men fortsätter med samma arbetsuppgifter. I sådana fall 

kräver den implementerade förändringen inte mycket extra energi av de anställda. 

När en förändring har implementerats så är det mycket viktigt att man inte påbörjar en 

ny förändring direkt efteråt. Tanken bakom den implementerade förändringen bör 

förstärkas och upprepas och anställda måste få en möjlighet att fördjupa sig i den. Ida 

upplever att idéerna bakom förändringen glöms bort på slutet. 

Oftast blir det lite som att det vattnas ur på slutet och de fina idéerna på slutet kanske glöms bort 
lite. Det skulle vara bra om de (tankarna bakom förändringen) skulle komma lite längre ner i 
organisationen då, för ofta när de väl kan komma ner till gräsrotsnivå så har personer som sitter 
högre upp i organisationen redan på gång någon ny förändring. (Ida) 
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Sedan inverkar det även hur förändringen tas emot av de anställda och hur mycket man 

satsar på den. Ville reflekterar över att mycket ansvar ligger på mellancheferna för att få 

de anställda att inte falla tillbaka i gamla mönster. Anna lyfter fram hur det bör finnas 

tillräckligt med stöd och resurser kring förändringen samt att den bör dokumenteras. 

Det beror på hur den landar. Om du har en förändring och nån är villig att ta emot den och den 
implementeras bra, dokumenteras, det finns resurser, den blir förklarad man svarar på frågor och 
hjälper och stöder, då är det bra och då hålls den kvar. Om det är en förändring som man bara 
slänger på, gör det här och fixa det här, så sticker de iväg som ska göra det och kanske glömmer, 
vi gjorde vårt jobb, tack och hej.  (Anna) 

Informanterna ombads reflektera över på vems ansvar det är att en förändring 

genomförs på bästa sätt. Alla var eniga om att det är på ledningsgruppens ansvar och att 

det hör till deras uppgift att se till att förändringen går genom alla steg i organisationen. 

Det är även på ledningens ansvar att presentera och följa upp förändringen. Anna 

beskriver varför detta är på ledningens ansvar.   

Ledningen sitter ju på budgeten, mycket information och sånt så det är nog därför det ska komma 
därifrån. (Anna) 

Många informanter lyfte även fram hur alla anställda även bör ta sitt eget ansvar och 

bidra till implementeringen av förändringen. Ida upplever dock att ifall anställda skulle 

involveras mera i förändringsprocesser så kunde också ett större ansvar läggas på dem.  

Klart man som anställd också har ett ansvar, men så länge man inte alls blir tagen med eller får 
samma information som media får, så tycker jag att man kan inte ha så stort ansvar i att göra.. Ju 
mera personalen tas med i processen, ju mera ansvar tycker jag också man kan lägga på 
personalen. (Ida) 

4.7.1.1 Förändringsagenter 

Användningen av förändringsagenter upplever informanterna inte som speciellt vanligt 

på fallstudieföretaget. Flera informanter upplever att de inte har hört om 

förändringsagenter tidigare, medan några reflekterar över att det har använts i större 

förändringsprojekt. En grupp anställda från olika avdelningar har då fungerat som 

förändringsagenter eller som informanterna beskriver dem, ambassadörer, och haft till 

uppgift att informera sina kollegor om vad som diskuterats och planerats på olika möten 

gällande förändringar. Dock upplever några informanter att idén med 

förändringsagenter är god, men att alla anställda inte lämpar sig som 

förändringsagenter. Anna reflekterar över att förändringsagenter bör vara sådana 

personer som är intresserade av helheter och som kan förmedla och presentera 

informationen till sina kollegor. Vidare bör förändringsagenter fungera som förmedlare 

av information i båda riktningarna. 
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Av ambassadörerna krävs det att det är sådana människor som är väldigt intresserade av helheten, 
de måste veta orsaken och vad som är på gång. De ska kunna stiga fram inför en lite större grupp 
och presentera och vara villiga och intresserade av det. Och så ska det vara såna som har tid att 
lyssna med sina kollegor när de ställer frågor och önskemål, de ska vara lite som en messenger i 
båda riktningarna. (Anna) 

Några informanter lyfter fram hur det ibland har tagits in externa konsulter för att driva 

igenom förändringar inom fallstudieföretaget. Informanterna reflekterar över att 

kunskapen oftast finns färdigt inom företaget, men att tid och resurser kan saknas. Ett 

problem som Anna och Fredrik upplever att detta medför är att de externa konsulterna 

inte alltid känner till hur allt fungerar inom fallstudieföretaget och de anställdas åsikter 

tas inte i beaktande, vilket vore mycket viktigt. 

Tyvärr är det lite så att de som utvecklar de här sakerna inte alltid känner till bakgrunden, det kan 
lätt bli fel nånstans. (Anna) 

Jag förstår att man vill ha konsulter som ska bearbeta (förändringar), men det har varit nästan 
som man tagit konsulter och då hör man på dem, som jag upplever det till 80-90%, men man 
kollar inte med sin egen personal. Jag skulle vilja att man kollar med sin personal och sina 
avdelningar och ser möjliga förändringssaker och då ger man sen (förslagen) åt de externa 
konsulterna. (Fredrik) 

Ville beskriver dock hur han har positiva erfarenheter av användningen av externa 

konsulter vid en förändring där anställda jobbade tillsammans med konsulterna vid 

planeringstillfällen. 

För några år sedan var det en stor organisationsförändring där ett externt företag med konsulter 
ordnade skolningar och konsulterna jobbade med oss i några månader då vi hade 
planeringstillfällen. Det fungerade jättebra. (Ville) 

 

4.8 Sammanfattning  

I resultatdelen presenterades mina sju informanters erfarenheter och reflektioner kring 

förändringar på fallstudieföretaget ur olika perspektiv. Vidare presenterades även deras 

reflektioner kring arbetsmotivation, anställdas delaktighet i förändringsprocesser och 

kommunikationen gällande förändringar. Förändringen med distansjobb presenterades 

även ingående eftersom det är den senaste och mest konkreta förändringen som de 

anställda har varit med om.  

Utifrån resultatet är det tydligt att många informanter upplever att anställda börjar bli 

trötta på förändringar på fallstudieföretaget eftersom det har förekommit för många 

förändringar de senaste åren. De lyfter fram att förändringar behövs för att kunna vara 

konkurrenskraftiga på marknaden, men att de inte får komma för ofta. Anställda orkar 

inte alltid fördjupa sig i vad som ligger bakom en förändring, eftersom de antar att det 

inom kort även kommer en till förändring. Vidare upplever många informanter att 
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anställda mycket sällan eller aldrig har möjlighet att vara med och påverka beslut när det 

gäller förändringsprocesser. De upplever att förändringar ofta inte kommer ner helt på 

gräsrotsnivå och beslut tas högre upp i organisationen och sedan spelar anställdas 

åsikter ingen större roll när besluten väl presenteras. Ifall anställda skulle få vara mera 

delaktiga så skulle implementeringen av förändringen bli smidigare.  

En förändringsprocess börjar oftast med ett informationstillfälle där en förändring 

presenteras åt de anställda.  Informanterna reflekterar över att anställdas reaktioner till 

följd av en förändring kan variera, en del förhåller sig positivt till dem medan andra är 

mera negativt inställda. Ofta följer dock en tid fylld av oro och spekulationer. Anställda 

är oroliga att deras plats i företaget inte kommer att finnas kvar efter förändringen. I och 

med att många förändringar de senaste åren har medfört organisationsförändringar som 

lett till samarbetsförhandlingar och uppsägningar så upplever några informanter att det 

tär på anställdas förtroende för fallstudieföretaget.  

Faktorer som inverkar på de anställdas arbetsmotivation beskrivs som att få jobba med 

andra människor, att ha arbetsuppgifter som man trivs med samt att känna att man 

behövs. Vidare inverkar även möjligheten till att vara med och påverka beslut och chefen 

har en central roll både när det gäller motivation, förändringar och kommunikation. 

Informanterna upplever att fallstudieföretaget inte är speciellt bra på att motivera sina 

anställda till förändringar och att detta är något fallstudieföretaget borde jobba på. 

Kommunikationen är mycket viktig vid en förändringsprocess och informanterna menar 

att det inte kan kommuniceras för mycket. Vidare har chefen en stor roll att vägleda sina 

anställda genom förändringen, visa sitt aktiva stöd och dementera rykten.  

Utifrån resultatet är det tydligt att anställda upplever att uppmärksammandet av delmål 

inom en förändringsprocess saknas på fallstudieföretaget. Detta gäller även vid 

presentation av förändringens resultat. Informanterna menar att ifall det skulle satsas 

mera på dessa moment så skulle det kanske göra att anställda skulle känna sig mera 

positivt inställda till förändringar. För tillfället så vet inte anställda om allt jobb som 

förändringen har krävt har resulterat i något bättre. Implementerade förändringar 

upplever informanterna att brukar hållas kvar inom fallstudieföretaget. Generellt 

upplever informanterna att för att en förändringsprocess ska lyckas, så borde ledningen 

ha bättre tålamod när en förändring implementerats och inte skynda iväg till nästa 

förändring. En förändringsprocess kan ta flera år innan den har implementerats helt 

inom företagskulturen, och anställda behöver få arbetsro när en förändring har 

implementerats.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer en avslutande diskussion att göras och undersökningens resultat 

kommer att analyseras och jämföras med tidigare forskning. Analysen sammankopplar 

datainsamlingen med teorierna kring förändringar, anställdas reaktioner, motivation 

och delaktighet. Därefter presenteras även förändringsvisionen och kommunikation, 

delmål och uppföljning, samt resultat av förändringen. Slutligen presenterar hur en väl 

en förändring brukar lyckas hållas kvar. 

Avhandlingen avslutas med en sammanfattning och konklusion till forskningsfrågorna, 

sedan diskuteras undersökningens tillförlitlighet och undersökningens begränsningar. 

Därtill diskuteras förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Resultatets anknytning till tidigare forskning 

Huvudsyftet i denna avhandling är att ta redan på vilka faktorer som inverkar mest på 

de anställdas inställning till en förändring. De faktorer som avhandlingen fokuserar på 

är delaktighet, kommunikation och motivation. Vidare behandlas även anställdas 

reaktioner till förändringar och några faktorer som involveras i Kotters åtta steg för 

förändringsprocesser. Förändringsvisionen, uppmärksammandet av delmål och 

presentation av förändringens resultat.  

5.1.1 Anställdas reaktioner 

Informanterna beskriver hur alla människor reagerar olika på förändringar. En del tar 

dem med ro och förhåller sig neutralt till dem, medan andra förhåller sig positivt eller 

negativt till dem. Detta sammanhänger med tidigare forskningar kring anställdas 

reaktioner. Angelöw (2010) lyfter fram hur förändringar kan upplevas som något nytt 

och intressant eller som ett hot som rubbar tryggheten. Reaktionerna hänger även ihop 

med individens egna tankar, värderingar och förändringsviljor (Angelöw 2010). I 

undersökningens resultat framkommer det även att anställdas personligheter kan 

inverka på reaktionerna, något som styrks av tidigare forskning där det beskrivs hur en 

innovativ person anpassar sig bättre till förändringar än personer som förhåller sig 

skeptiskt till dem. (Gilley, Gilley & McMillan 2009). Vidare framkommer det ur resultat 

hur förändringens storlek och innehåll inverkar på reaktioner, samt ifall anställda förstår 

sig på den. Positiva reaktioner kan vara en följd av att anställda upplever att förändringen 

kan möjliggöra förbättringar av den egna arbetspositionen eller medföra nya 

arbetsuppgifter. Ifall förändringen innebär samarbetsförhandlingar eller försämringar 

av arbetssätt så är reaktionerna ofta negativa. Vidare framkommer det även hur 
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anställdas tidigare erfarenheter av förändringar på arbetsplatsen inverkar på 

reaktionerna.  By et al. (2013) menar även att tidigare erfarenheter kring förändringar 

inte enbart behöver gälla förändringar som kan kopplas till arbetsplatsen, utan även 

erfarenheter från det personliga planet. (By et al. 2013) Ytterligare framkommer det i 

undersökningen att anställdas ålder kan inverka på reaktionerna. När anställda närmar 

sig en viss ålder så kan oron öka, anställda oroar sig över att deras position inom 

företaget inte kommer att finnas kvar efter förändringen.   

Negativitet kring förändringar syns ofta i form av förändringsmotstånd. Ur 

undersökningens resultat framkommer det att många anställda gör ett tyst motstånd, 

rycker på axlarna och diskuterar en förändring på kaffepauser och i korridorer. Under 

sådana diskussioner är det vanligt av rykten och spekulationer framkommer, något som 

även Angelöw (2010) lyfter fram som en vanlig följd av förändringar när de upplevs som 

ett hot (Angelöw 2010). Andra exempel som informanterna ger på hur 

förändringsmotstånd tar sig uttryck är att det kan finnas anställda som jobbar lite 

långsammare för att sabotera implementeringen av förändringen. Jacobsen (2013) 

beskriver hur fredliga protester där arbetsuppgifter långsammare kan höra till en av de 

olika faserna som intensiteten i förändringsmotståndet kan gå igenom. (Jacobsen 2013) 

Ur resultatundersökningen framkommer det att en följd av en förändring som lett till 

uppsägningar kan leda till psykisk ohälsa. Detta är även något som tidigare forskning tar 

upp. En del anställda kan känna sig stressade, få sömnproblem, känna osäkerhet kring 

sin arbetsförmåga och må fysiskt och psykiskt dåligt. (By et al. 2013) 

5.1.2 Anställdas motivation till förändringar 

De anställdas motivation till en förändring är väsentlig för att den ska lyckas och med 

hjälp av Maslows behovspyramid kan företag tillgodose anställdas motivationsfaktorer 

(Sadri & Bowen 2011). Tidigare forskning lyfter även fram hur anställdas känsla av att 

vilja utvecklas och förändras ofta kan sammankopplas med att något ska kännas 

meningsfullt (Appelgren 2018). Faktorer som inverkar på arbetsmotivationen kan vara 

lön, känslan av gemenskap på arbetsplatsen och att kunna vara med och påverka. 

(Appelgren 2018) Alla dessa faktorer stöds av mina undersökningsresultat och vidare 

nämns även kollegors och chefers förtroende, skolningar och omväxlande 

arbetsuppgifter som motivationsfaktorer. Ur resultatundersökningen framkommer det 

att anställda upplever att deras arbetsplats inte är så bra på att motivera anställda till 

förändringar. Motiveringarna kan kännas som tomma ord och några informanterna 
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anser att anställda som jobbar på golvet ofta har bättre koll på läget än vad ledningen 

kan ha.  Informanterna anser att för att deras arbetsplats ska kunna motivera anställda 

bättre till förändringar så krävs det att förändringarna borde tas ner några steg i 

organisationen. Förändringar får inte komma för ofta, det tär på både 

arbetsmotivationen och även på motivationen till förändringar. Vidare upplever de att 

det saknas ett stöd för de anställda i förändringsprocesserna, något som Fuchs och 

Prouska (2014) betonar som mycket viktigt för att kunna föra ett förändringsarbete 

framåt (Fuchs & Prouska 2014).  Sadri och Bowen (2012) lyfter även fram hur motiverade 

anställda vanligtvis stannar längre inom företaget än omotiverade anställda (Sadri & 

Bowen 2012). 

5.1.3 Anställdas delaktighet i förändringsprocesser 

Tidigare forskning tyder på att ett lyckat förändringsarbete oftast kräver att anställda 

involveras i planeringen kring förändringen. Ifall anställda känner att deras röst blir 

hörd så är ofta förändringsattityden mera positiv. (Angelöw 2010) Vidare lyfter Robbins 

och Judge (2008) fram hur stress och ovisshet kring förändringen kan reduceras ifall 

anställda upplever att de kan vara delaktiga. (Robbins & Judge 2008) Detta är något som 

även framgår i undersökningens resultat. Majoriteten av informanterna upplever att 

anställda för tillfället inte har möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocesser. Beslut 

som har tagits av ledningen lyfts fram åt de anställda och så förväntas de handla därefter, 

vilket kan leda till en större oro och ett ökat missnöje. Informanterna menar att ifall de 

skulle få vara mera delaktiga så skulle inte förändringarna komma lika plötsligt, utan 

anställda vore mera förberedda på vad som komma skall. En utmaning som lyfts fram är 

hur många som kan involveras i planering kring förändringsprocesser, eftersom 

planeringen går mycket långsammare fram ju flera som är delaktiga. Några informanter 

lyfter även fram att alla anställda nödvändigtvis inte vill vara med och påverka, utan en 

del är nöjda så länge de har kvar sina arbetsuppgifter.  

5.1.4 Visionen till en förändring  

Kotter (2012) betonar hur förändringsvisionen har en stor inverkan på ifall en 

förändringsprocess kommer att lyckas eller ej. Visionen ger en framtidsbild och lyfter 

fram och motiverar anställda till varför man bör agera i visionens riktning. Visionen ska 

vara klar och tydlig samt kunna förmedlas på fem minuter och på den tiden väcka 

åhörarnas intresse. (Kotter 2012) Ur resultatundersökningen framkommer det att 

visionen är mycket viktig, men att anställda inte alltid uppfattar den. Visionen kan vara 

otydlig och det kan vara svårt att se nyttan med den. Vidare menar informanterna att det 
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ofta kan kännas som att det finns en dold agenda bakom visionen och att 

förändringsvisionen borde ges mycket tid för implementering. Ur resultatet 

framkommer det att när det kommer många nya visioner och idéer för ofta, så slutar 

anställda att tro på dem. För att effekten av visionen ska kunna appliceras, så kräver det 

att så många som möjligt är medvetna om den och att den vid flera tillfällen upprepas. 

(Kotter 2012). Informanterna lyfte fram hur det på slutet av en förändringsprocess kan 

kännas som att förändringsvisionen glöms bort och Kotter (2012) lyfter fram hur det är 

av största vikt att visionen upprepas många gånger via olika forum (Kotter 2012). 

5.1.5 Kommunikation kring en förändring 

Tidigare forskning visat att kommunikationen kring en förändring blivit allt viktigare vid 

en förändringsprocess, eftersom den förbereder anställda på den kommande 

förändringen (Kotter 1995). Alla anställda bör få ta del av samma information och den 

kan delges på infotillfällen vartefter den bör upprepas och dokumenteras. (Angelöw 

2010) Dessa tankesätt kring kommunikationen stöds av resultatet i undersökningen. 

Informanterna upplever att det inte kan bli för mycket kommunikation kring en 

förändring. Vidare upplever de att informationen ska vara transparent och klar och 

tydlig, något som även Angelöw (2010) betonar. I resultatet framkommer det att 

anställda brukar få ta del av information kring en förändring via stora infotillfällen, men 

några informanter upplever att den första informationen gällande en förändring kan 

komma genom spekulationer och rykten. Ur undersökningen framkommer det även att 

informanterna upplever att ifall kommunikationen är bristfällig så finns det risk för att 

rykten sprids och en negativ stämning uppkommer bland de anställda. Detta är något 

som Angelöw (2010) anser att man borde försöka undvika. (Angelöw 2010)  

5.1.6 Delmål och uppföljningen av förändringens resultat 

Kotter (2012) lyfter fram vikten av att uppmärksamma delmål inom en 

förändringsprocess och detta är det sjätte steget i Kotters modell om de åtta stegen. 

Delmålens uppgift är att uppmärksamma små segrar och visa för de anställda att all den 

tid och energi som har lagts ner på förändringen har varit viktig. (Kotter 2012) Detta 

stöder resultatundersökningen. Anställda upplever att uppmärksammandet av delmål 

inom en förändringsprocess skulle kunna fungera som motivationsfaktorer för att orka 

fortsätta jobba mot ett visst mål. Dock upplever anställda att ifall uppmärksammandet 

av delmål och presentation av förändringens resultat saknas, så leder det till att anställda 

inte vet ifall allt jobb som har lagts ner på förändringen har varit värt det och ifall något 

har förbättrats. Kotter (2012) betonar hur det är av största vikt för företag att presentera 
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för de anställda hur nya arbetssätt och beteenden har förbättrat företagets prestationer. 

Ifall dessa inte förankras på rätt sätt i företagskulturen så finns det risk för att anställda 

återgår till gamla beteenden. (Kotter 2012) 

5.1.7 Lyckas hålla kvar en förändring 

Ur resultatet framgår det att förändringar inte får komma för ofta, det leder till att 

anställda upplever ett större missnöje kring förändringar och de orkar inte alltid 

engagera sig i dem.  Tidigare forskning menar att användningen av förändringsagenter 

kan göra ett förändringsarbete smidigare. Förändringsagenter kan vara interna anställda 

eller chefer, men även externa konsulter. Deras syfte är att bygga engagemang och göra 

anställda mera mottagliga för en kommande förändring. (Robbins & Judge 2008) För 

att användningen av förändringsagenter ska lyckas, så måste det finnas ett förtroende 

för förändringsagenterna bland de anställda (Armenakis et al. 2007). Detta framkommer 

även i resultatundersökningen. Interna förändringsagenter bör vara sådana som är 

intresserade av helheter, som har tid att fungera som förmedlare av information och 

kunna presentera inför en lite större grupp. Några informanter menar att tanken bakom 

förändringsagenter är god, men att alla personer inte lämpar sig som 

förändringsagenter. Vidare framkommer det i resultatet att användningen av externa 

konsulter delar åsikter.  Användning av externa konsulter kan vara bra med tanke på att 

tid och resurser kan saknas inom företaget för att driva ett förändringsarbete framåt. 

Användningen av konsulterna upplevs av vissa informanter som positiv, men inte av alla. 

Nackdelar som externa konsulter medför kan vara att de inte har koll på hela bilden och 

de interna arbetssätten. Företagen lyssnar ibland för mycket på de externa konsulterna 

och anställdas åsikter och expertis beaktas ej, vilket leder till att förändringar inte alltid 

lyckas. 

Ur resultaten framgår det att ledaren och chefer har en mycket central roll för ett lyckat 

förändringsarbete. Dessa bör visa sitt stöd till kollegorna (Ahrenfelt 2001) och Fuchs och 

Prouska (2014) betonar hur ett positivt stöd kan leda till att anställda anammar en mera 

positiv inställning till förändringen (Fuchs & Prouska 2014). Tidigare forsknings stöds 

av resultatundersökningen. I resultatet framkommer det att chefens närvaro och aktiva 

stöd är mycket viktig vid en förändringsprocess och chefen bör finnas där för sina 

anställda och dementera rykten och svara på frågor. 
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5.2 Konklusion 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta undersökningens centrala resultat i 

förhållande till forskningsfrågorna. Mina forskningsfrågor återfinns i underrubrikerna. 

5.2.1 Vilka faktorer är det som inverkar mest på anställdas inställning 
till en förändring? 

Från resultatundersökningen och tidigare forskning så framkommer det anställdas 

delaktighet i en förändringsprocess är väsentlig för ett lyckat förändringsarbete. Ifall 

anställda redan i ett tidigare skede har varit delaktiga så har de redan börjat ställa in sig 

på vad som förändringen kommer att medföra. Vidare inverkar förändringsvisionen 

mycket på inställningen, eftersom den gör att anställda kan sätta upp en målsättning 

med sitt arbete. Visionen borde vara klar och tydlig och anpassas så att anställda faktiskt 

förstår den och vet vad som förväntas av dem. Kommunikation kring en förändring är 

mycket viktig och information bör upprepas och dokumenteras.  

Uppmärksammandet av delmål vore väldigt viktigt för att motivera de anställda att 

fortsätta jobba mot ett visst mål, likaså vore presentation av förändringens resultat 

väldigt viktig. Ifall dessa två inte uppmärksammas så kan det vara svårt för de anställda 

att veta ifall förändringen har lett till något bättre. Delmålen och resultatpresentationen 

inverkar mycket på anställdas motivation till förändringar. 

Slutligen bör förändringar inte implementeras för ofta. När en förändring har 

implementerats så borde den ges tid och anställda behöver få arbetsro och landa i 

förändringen. Ifall förändringar kommer för ofta så tär det på de anställdas motivation. 

De orkar inte engagera sig i alla förändringar som kommer eftersom de antar att det snart 

kan komma en ny. 

5.2.2 Hur kunde man involvera anställda mera i förändringsprocesser? 

Förslag som har framkommit i resultatundersökningen har varit att anställda från olika 

delar av företaget kunde intervjuas, så att företaget kunde ta reda på ifall de upplever att 

något skulle behöva förbättras. Detta skulle göra att ledningen skulle få en bättre bild av 

vad de anställda på golvet anser, innan ledningen bestämmer sig för att implementera 

något nytt. Vidare borde ledningen identifiera experter inom olika områden och höra 

deras synpunkter och ta dem i beaktande när beslut görs. Chefer och mellanchefers syn 

på förändringar inverkar även mycket på de anställdas inställning till förändringar. 

Cheferna kan involvera sina team, få dem att känna sig delaktiga och på så sätt 

effektivisera implementeringen av en förändring. Användningen av förändringsagenter 
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och externa konsulter delar åsikter. Ifall externa konsulter används så borde man 

säkerhetsställa att de känner till all bakgrundsinformation om företaget, annars finns det 

en risk för att förändringar misslyckas. Ifall interna förändringsagenter används så bör 

man se till att sådana personer är intresserade av helheter och har tid att fungera som 

förmedlare av information i båda riktningarna.  

5.3 Undersökningens tillförlitlighet 

Kvaliteten på en undersökning bör granskas och ofta görs den med hjälp av validitet och 

reliabilitet. Många kvalitativa forskare anser dock att dessa mätningssätt lämpar sig 

bättre för en kvantitativ forsknings. Därför kommer vikt att läggas på andra kriterier som 

lämpar sig bättre för en kvalitativ forskning. Fokus kommer att ligga på begreppen 

trovärdighet och äkthet som kan delas in i mindre delkriterier. (Bryman & Bell 2017, s. 

380) 

Trovärdighet kan delas in i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. 

Undersökningens tillförlitlighet kan jämföras med intern validitet, som innebär att det 

skall finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observation och teoretiska idéer 

som utvecklas. Detta kan säkerhetsställas genom att forskningen utförs i enlighet med 

de riktlinjer som finns. Vidare bör man rapportera resultaten till de personer som ställt 

upp i undersökningen. (Bryman & Bell 2017, s. 380-381) Mina informanter har inte tagit 

del av transkriberingarna från sina intervjuer, men de kommer att få ta del av hela 

avhandlingen. 

Överförbarheten motsvarar extern validitet och innebär i vilken grad resultaten kan 

tillämpas i andra miljöer och situationer. Detta är en utmaning med kvalitativa 

undersökningar på grund av ett relativt litet urval. Överförbarheten kan förstärkas 

genom att man som forskare fokuserar på detaljer och försöker delge en så detaljerad 

redogörelse. Med hjälp av dessa detaljer kan andra bedöma hur väl resultaten kan 

överföras till andra situationer. (Bryman & Bell 2017, s. 382) I kapitel tre har jag 

redogjort för den valda metoden och i kapitel fyra och fem presenteras och analyseras 

resultaten från den insamlade datan i en så detaljerad beskrivning som möjligt. 

Pålitlighet kan motsvara reliabilitet och innebär att forskaren bör redogöra för alla de 

steg som följer genom forskningsprocessen. Allt från forskningsfrågor och 

intervjuguider, till analys av data och presentation av den. Därefter kan kollegor eller 

någon annan fungera som ”revisorer” och granska processen för att stärka dess 

pålitlighet. En sådan granskningsteknik för att förbättra trovärdigheten är inte speciellt 
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vanlig eftersom kvalitativa undersökningar genererar stora mängder data. (Bryman & 

Bell 2017, s. 382) Jag har i min undersökning lyft fram hur jag kommer att gå tillväga 

med min undersökning och vad undersökningen ämnar kunna bidra med för att öka 

förståelsen för anställdas åsikter kring förändringar. I resultatdelen har jag återgett 

informanternas kommentarer med citat och sammanfattningar, vilket gör att läsaren 

kan göra en bedömning av den analys som gjorts. 

Det sista delkriteriet för undersökningens tillförlitlighet är bekräftelsen. Forskaren bör 

agera i god tro och inte låta sina personliga värderingar påverka utförandet av en 

undersökning. Vidare bör undersökningen präglas av äkthet och ge en rättvis bild av de 

åsikter och uppfattningar som informanterna lyfter fram. (Bryman & Bell 2017, s. 383) I 

intervjuskedet använde jag mig av semistrukturerade intervjuer vilket gjorde att 

informanterna öppet kunde beskriva olika situationer och åsikter med egna ord. För att 

bekräfta resultatet och ge en rättvis bild av informanternas kommentarer och tankar, så 

har jag använt mig av citat och sammanfattat informanternas kommentarer i kapitel fyra 

och fem. Många informanter upplevde i slutet på intervjuerna att de fick sig en 

tankeställare under intervjuns gång och att de upplevde det som positivt att få reflektera 

över de teman som behandlades under intervjuns gång. Alla informanter kommer att få 

ta del av hela avhandlingen och undersökningen, vilket ökar äktheten.  

5.4 Undersökningen begränsningar 

En begränsning i min undersökning är avgränsningen och antalet informanter. Antalet 

var relativt lågt eftersom det i undersökningen endast deltog sju informanter. Med hjälp 

av deras kommentarer ökar förståelsen för anställdas åsikter kring 

förändringsprocesser, vilket också var syftet med denna avhandling, men resultatet går 

inte att generalisera för alla anställda. Orsaker till detta är att alla sju informanter arbetar 

på samma fallstudieföretag och anställda på andra företag skulle nödvändigtvis inte ha 

svarat på samma sätt. Vidare fokuserade undersökningen endast på anställdas tankar 

och reflektioner, men inte på ledningens. 

På grund av rådande pandemi så kan en begränsning även ses som att jag inte kunde 

träffa informanterna på deras arbetsplats, utan genomförde intervjuerna istället på 

distans. Alla informanter jobbade vid intervjutillfällena hemma och där kan det ha 

förekommit störningar i form av husdjur, småbarn eller tekniska problem som gjorde att 

informanterna kanske inte alltid kunde hålla samma fokus som ifall det skulle ha varit 

en vanlig intervju ansikte mot ansikte i ett mötesrum.  
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom mitt svarsantal var relativt litet vore det intressant att utföra en uppföljning på 

denna undersökning på samma fallstudieföretag, eventuellt med hjälp av enkät. Man 

kunde även intervjua ledningen på fallstudieföretaget och sedan jämföra anställdas 

åsikter och ledningens och utifrån resultaten utforma en strategi hur 

förändringsprocesser borde implementeras för att göra alla så nöjda som möjligt. 

Vidare vore det intressant att genomföra en likadan studie med intervjuer på några andra 

företag och sedan jämföra svaren mellan dem och se om det går att dra någon slutsats 

kring anställdas uppfattningar kring förändringsprocesser eller om det är mycket baserat 

på vilket företag de jobbar på.  

Det vore även intressant att undersöka Kotters åtta steg mera i praktiken, eftersom den 

har fått kritik för att fokusera mycket på vad man bör göra för att följa de åtta stegen, 

men inte hur de i praktiken ska appliceras. Vidare kunde även Maslows behovspyramid 

undersökas mera och se hur den i praktiken kan användas av företag vid 

förändringsprocesser. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE  

 
1. Hur länge har du arbetat inom företag x? 

 

Förändringar  

2. När du hör ordet förändring, hurudana tankar väcker det hos dig då?  

3. Har du erfarenhet av förändringar på din arbetsplats? 

a. Ifall ja, hur upplever du förändringar i arbetet? 

4. Hur upplever du att förändringar överlag tas emot hos er?  

a. Hur tar de sig uttryck? 

5. Hur brukar en förändringsprocess inledas hos er? 

6. Hur förhåller du dig till förändring i form av flytt till en ny byggnad? 

7. Ifall du berörs av en sådan förändring, på vilket sätt kommer dina arbetsrutiner 

att påverkas? 

8. Vad anser du om den nya arbetsmodellen där man kan få välja om man jobbar 

på distans eller på kontoret? 

9. Kan du jämföra din åsikt på distansjobb idag till för ett år sedan? 

 

Motivation 

10. Hurudana faktorer påverkar din arbetsmotivation? 

11. Hur påverkar arbetsgemenskapen din arbetsmotivation? 

12. Hur upplever du att din arbetsplats försöker motivera sina anställda till 

förändringar? 

a. Finns det något du anser att kunde ändras på? 

13. På vilket sätt brukar delmål i en förändringsprocess uppmärksammas eller 

firas? 

14. Hur anser du att man borde motivera anställda för att arbeta på distans? 

15. På vilket sätt har din arbetsmotivation ändrats under det senaste året? 

 

Delaktighet 

16. Anser du att ni i personalen har möjlighet att vara delaktiga i 

förändringsprocesser? 

a. På vilket sätt tas era åsikter i beaktande? 

17. Hur fattas besluten för att få vara delaktig? (Omröstning, blanketter, forum...?) 
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18. Upplever du att graden av delaktighet kan bromsa eller snabba på 

implementeringen av förändringen?  

a. Har du erfarenheter av detta?  

19. Brukar din arbetsplats använda sig av s.k. förändringsagenter?  

a. Ifall ja, hur anser du att dessa fungerar? 

 

Kommunikation 

20. Hur tycker du att den interna kommunikationen fungerar hos er? 

21. Kommuniceras det mycket/litet? 

22. Vilka kommunikationskanaler anser du att fungerar bäst? 

23. Hur brukar du bli informerad om förändringar på din arbetsplats? 

24. På vilket sätt brukar visionen till förändringen kommuniceras till de anställda? 

25. Hur viktigt anser du att det är att anställda får ta del av den? 

26. Upplever du att kommunikationen inom organisationen har påverkats av 

distansjobbet? 

 

Avslutande frågor 

27. Vems ansvar anser du att det är att en förändring ska genomföras på bästa sätt?  

a. Motivera varför 

28. Hur väl upplever du att en implementerad förändring brukar lyckas hållas kvar? 

29. På vilket sätt anser du att ni brukar få ta del av resultat av förändringen? (bättre 

resultat, effektivare arbetssätt o.s.v.)  

30. Har du erfarenhet av förändringsmotstånd? 

31. Finns det något du vill tillägga?  

 


